
 

 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ 
------------------------------------------- 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ       
ตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี ๕๑/๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้  

                  ๑.  เตียงแช่พร้อมผ่าตัดร่างอาจารย์ใหญ่    จํานวน ๑  ชุด  
                  ๒.  โต๊ะทํางานชําแหละร่างอาจารย์ใหญ่    จํานวน ๑  ตัว  
                  ๓.  ชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ     จํานวน ๑  ตัว  
                  ๔.  โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕๐x๓.๗๐x๐.๙๐ ม. จํานวน ๑  ตัว  
                  ๕.  โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐x๒.๔๐x๐.๙๐ ม. จํานวน ๑  ตัว  
 
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                    ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
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            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.   ดูรายละเ อียดได้ ท่ี เว็บไซต์  www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 

                            ประกาศ ณ วันท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ)  
      รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

                           อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๕๑/๒๕๕๗ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

...................................................... 
 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ ตามรายการ ดังนี้  

                 ๑.  เตียงแช่พร้อมผ่าตัดร่างอาจารย์ใหญ่     จํานวน ๑   ชุด  
                 ๒.  โต๊ะทํางานชําแหละร่างอาจารย์ใหญ่     จํานวน ๑   ตัว  
                 ๓.  ชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ      จํานวน ๑   ตัว  
                 ๔. โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕๐x๓.๗๐x๐.๙๐ ม.  จํานวน ๑   ตัว  
                 ๕. โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐x๒.๔๐x๐.๙๐ ม.  จํานวน ๑   ตัว  
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง 
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริ ษัทจํากัดหรือบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ                 
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ    
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  
๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข  
ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
ต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง 
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง  
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบ
ราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๕๑/๒๕๕๗" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๘ มีนาคม 
๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 
 



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



-๕- 
 

                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี    
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 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 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    
๑ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินรายได้ ปี ๒๕๕๗ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก เงินรายได้ ปี ๒๕๕๗ 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 
๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี 51/2557 
 

1.  เตียงแช่พร้อมผ่าตัดร่างอาจารย์ใหญ่  จํานวน 1 ชุด  
คุณลักษณะ 

1. ขนาดของเตียงไม่น้อยกว่า 65 ซม. x 190 ซม. (ไม่รวมชุดกลไก) x 81 ซม. (รวมล้อ) 
2. ตัวเตียงสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. บุโดยรอบด้านใน/นอกด้วยแสตนเลสไม่น้อยกว่าเบอร์ 16 
3. ตะแกรงยกร่างทําจากแสตนเลสไม่น้อยกว่าเบอร์ 16 
4. ฝาปิดหุ้มด้วยแสตนเลสไม่น้อยกว่าเบอร์ 16 
5. ฝาปิดมีท่ีจับ 2 ท่ีอยู่ท่ีหัว/ท้ายของเตียง 
6. มีชุดกลไกยกร่างติดต้ังมาพร้อมกับเตียง จํานวน 1 ชุด 
7. มีล้อตันขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้วเป็นแกนเกลียวหมุนรอบตัว 
8. มีวาล์วปิด - เปิด ระบายน้ําติดต้ังด้านล่างของเตียง 

 9. รายละเอียดตามแบบแนบท้าย 
 
2.  โต๊ะทํางานชําแหละร่างอาจารย์ใหญ่  จํานวน 1 ตัว  
คุณลักษณะ 

1. โต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า 55 ซม. x 189 ซม. x 80 ซม. 
2. แผ่นด้านบนโต๊ะทําด้วยแสตนเลสไม่น้อยกว่าเบอร์ 16 
3. ถาดรองรับด้านล่างสามารถถอดทําความสะอาดได้ 
4. โครงสร้างโต๊ะเป็นแป็ปกลมแสตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 1 นิ้ว x 1.5 มิลลิเมตร 
5. ตัวซอยแป็ปกลมแสตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 7/8 นิ้ว x 1.2 มิลลิเมตร 
6. มีล้อแกนเกลียวหมุนรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จํานวน 4 ล้อ สามารถล็อคได้ 2 ล้อ  
7. แท่นวางเสียบป้ายชื่อหมุนได้รอบตัวและสามารถถอดออกได้ 
8. โครงสร้างและส่วนประกอบท้ังหมดใช้แสตนเลส เกรดไม่น้อยกว่า 2B 304 

 9. รายละเอียดตามแบบแนบท้าย 
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3.  ช้ันวางขวดเพาะเล้ียงเนื้อเย้ือ  จํานวน 1 ตัว  
คุณลักษณะ 
 1. ขนาดของชั้นไม่น้อยกว่า 1.70x1.25x0.90 ม. 
 2. มีชั้นวางขวดเพาะเลี้ยง 4 ชั้น มีการติดต้ัง Timer   ไม่น้อยกว่า 1 ชุด และมีการติดหลอดไฟฟ้าไม่น้อย
กว่า 3 ชั้น แต่ละชั้นติดต้ังหลอดไฟ Cool white ไม่น้อยกว่า 2 หลอดและ Grow Lux ไม่น้อยกว่า 1 หลอด      
พร้อมสวิทซ์ เปิด-ปิด 
 3. เสาและคร่าวของชั้นทําจากสแตนเลสท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 
 4. แผงตาข่ายเป็นกาวาไนท์ขนาดช่องไม่เกิน 1 นิ้ว 
 5. สายเมนไฟฟ้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 S.Q.mm. 
 6. ฐานของตู้ท้ัง 4 ขา ติดต้ังล้อเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า 2” จํานวน 4 ล้อ 
 7. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 8. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9000 series หรือเทียบเท่า เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ระบบของการจัดการด้านเอกสารในหน่วยงาน 
 9. บริษัทผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าพร้อมติดต้ังจนสามารถใช้งานได้ ณ ห้องปฏิบัติการท่ีหน่วยงานกําหนด 
 
4.  โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50x3.70x0.90 ม. พร้อมช้ันวางของกลางโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 
0.30x3.00x0.75 ม.  จํานวน 1 ตัว  
คุณลักษณะ 
 1. ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ  (WORK  TOP) ทําจากวัสดุพิเศษ CELLULOSE  FIBERS  ชุบเคลือบ  
PHENOLIC RESIN  (PHENOL FORMALDEHYDE  RESIN)  เรียงซ้อนกัน  ในส่วนของ  DECORATIVE  PAPER  
ชุบเคลือบ  MELAMINE  RESIN  และปิดทับด้วย  CHEMICAL  RESISTANT  FILM  (POLYESTER  RESIN) ท่ีใช้  
UV  CURED  TECHNOLOGY  ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยแรงดัน 90  bar  ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน  
ASTM – E – 84 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.  มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวทําละลาย และสารเคมี
ท่ัวไปได้เป็นอย่างดีเหมาะสําหรับห้องปฏิบัติการท่ีใช้กรด – ด่าง ด้านขอบ TOP ทํา PROFILE รัศมี 10 มม. พร้อมมี
ระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ําและสารเคมีเข้าตัวตู้ 
 2. ส่วนของตัวตู้ เป็นตู้แบบ MODULAR ด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ทํา
ด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซ่ึงเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน (MELAMINE) ท้ัง 2 
ด้าน ด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. เฉพาะด้านหน้าด้วยกาวกันน้ํา (HOT MELT) ชั้น
วางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรดE 1 ซ่ึงเป็นเกรด ปลอดสารพิษ หนา 16 
มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ( MELAMINE ) ท้ัง  2  ด้าน สามารถรับน้ําหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30  กิโลกรัม  การต่อ
ยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM  LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์
จากยุโรป ทําจากโลหะผสม ZINC  ALLOY  ฉีดข้ึนรูปได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร   จํานวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัวเพ่ือเสริมความแข็งแรงของ
ตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ทําให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบํารุง (กรณี
ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้สําเร็จรูป  (MODULAR  UNIT  SYSTEM)  โดยไม่ใช้วิธีการ
ยิงลวด , MAX  หรือสกรูเกลียวปล่อย 
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 3. ส่วนหน้าบานและหน้าลิ้นชักทําด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ดเกรด E 1 ซ่ึงเป็นเกรดปลอดสารพิษ                    
หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน (MALAMINE) ท้ัง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ํา (HOT 
MELT) พร้อมท้ังลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความเรียบร้อย   
 4. มือจับทําด้วยPVC ชนิด GRIP SECTION  POSTFORM  EMULATION  SYSTEM  ขนาดหน้าตัด       
ไม่น้อยกว่า 21 x 50  มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี  CHANEL CAP  ขนาดไม่น้อยกว่า  21 x 50 
x 80  มม. สําหรับปิด GRIP  SECTION ท้ังสองด้าน ทําจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD  
LABEL)  ลงใน  LABEL CHANNEL  มีแผ่นพลาสติก LABEL  COVER  MASK  ขนาดไม่น้อยกว่า  30 x 59 x 3  
มม. ท่ีทําจากพลาสติก ACRYLIC ใสฉีดข้ึนรูปปิดครอบป้องกันการเปียกชื้นหรือเปรอะเป้ือนแผ่นป้าย 
 5. ส่วนของตัวตู้ท่ีติดต้ังอ่าง (UNIT SINK) ทําด้วยไม้อัดกันน้ําหนา15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท              
( HIGH PRESSURE LAMINATED) หนา 0.8  มม.  ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ท้ัง 2 ด้านปิดขอบด้วย 
PVC ด้วยกาวกันน้ํา พร้อมเจาะช่องระบายอากาศเพ่ือป้องกันความชื้น 
 6. ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับ         
ความสูง - ตํ่า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนา 10  มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีดําสูงประมาณ 
10 ซม. ส่วนนี้สามารถท่ีจะถอดออกมาทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดท่ียึดขาตู้ (CLIP LOCK) ทําด้วยเหล็กแผ่นรีด
เย็น เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING ) หรือเป็นพลาสติก ACRYLONITRILE  BUTADIENE 
STYRENE  (ABS) 
 7. บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคสามารถเปิดได้     ขนาดมาตรฐาน 35 มม. สามารถปรับหน้าบานได้ เป็น
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001 
 8. รางลิ้นชักเป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเอง              
โดยอัตโนมัติ ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซ่ี  (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติกพร้อมท้ังเป็นรางระบบ STOP 2  
ชั้น  (DOUBLE  STOP) โดยเม่ือดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อทําจากพลาสติกชนิดดูด
ซับเสียง เม่ือเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่นเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001 
 9. ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ท้ังกลมและแบนในตัวเดียวกันพร้อมสายดิน  
 10. อ่างน้ําเป็นสแตนเลส เกรด 316 L หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า 400 x 600 x 250 มม.  
สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี 
 11. สะดืออ่าง (WASTES) และท่ีดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) พร้อมระบบท่อน้ําท้ิงภายในโต๊ะปฏิบัติการ
ท้ังหมดทําด้วย POLYPROPYLENE การเชื่อมต่ออุปกรณ์และท่อต้องเป็นระบบ MECHANICAL  JOINT  SYSTEM 
สามารถถอดซ่อมบํารุงหรือประกอบได้ทุกแห่งโดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน   
 12. ก๊อกน้ํา 1 ทางต้ังพ้ืน ตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกท่ีใช้เฉพาะห้องแลปทนต่อ         
การกัดกร่อนของสารเคมี ปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก  
 13. ก๊อกแก๊ส 2 ทางต้ังพ้ืน ตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกท่ีใช้เฉพาะห้องแลปทนต่อ         
การกัดกร่อนของสารเคมี ปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก  
 14. ท่ีแขวนหลอดแก้ว (PEGBOARD) ทําด้วยแผ่น PHENOLIC RESIN หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ขนาดของ
แผ่นรองรับไม่น้อยกว่า 700 x 600 มม. มีท่ีรองรับน้ําและรูระบายน้ํา ขอทําด้วยพลาสติก ABS จํานวนขอไม่น้อย
กว่า 68 อัน 
 15. ชั้นวางของบนโต๊ะปฏิบัติการ ทําด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซ่ึงเป็นเกรดปลอดสารพิษ                       
หนาไม่น้อยกว่า 16 มม.ปิดผิวด้วยเมลามีน (MELAMINE) ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ํา 
     
 



-4- 
 

 16. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 17. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9000 series หรือเทียบเท่าเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ระบบของการจัดการด้านเอกสารในหน่วยงาน 
 18. บริษัทผู้ขายต้องส่งมอบสินค้า พร้อมติดต้ังจนสามารถใช้งานได้ ณ ห้องปฏิบัติการท่ีหน่วยงานกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.  โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x2.40x0.90 ม. จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ 

1. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีติดต้ังโดยใช้ระบบ Knock Down  มีความสะดวกในการติดต้ังและสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบได้ตามต้องการในการใช้งาน และตามสภาพพ้ืนท่ีท่ีทํางาน โดยจะใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการออกแบบทดสอบ
มาแล้วว่าเหมาะสมกับงานในห้องปฏิบัติการและได้มาตรฐาน มอก.หรือ ISO ของอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ ผลิต
เป็นตู้สําเร็จรูป   แต่ละตัว (Modular) มาประกอบเป็นชุดโต๊ะปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงผลิตท่ีนํามาใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของกรด - ด่างและสารเคมีเป็นอย่างดี มี
ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า1.20x2.40x0.90 ม. ตามรูปแบบรายการ 

2. ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ WORK TOP ทําด้วย Solid Phenolic Resin หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.   
ชนิดแลปเกรด มีความสามารถทนต่อการกัดกร่อนของกรด-ด่างได้เป็นอย่างดี มีสีเดียวกันท้ังสองด้านหรือ ไม้ปาติเกิล
บอร์ดเคลือบเมลามีน หนาไม่น้อยกว่า 16 มม.หรือวัสดุอ่ืนท่ีดีกว่า เคลือบด้วยวัสดุท่ีมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อน
ของกรด-ด่างและสารเคมีเป็นอย่างดีด้านขอบ Top ทํา Profile รัศมีไม่น้อยกว่า 10 มม. พร้อมมีระบบ Water 
Drop ป้องกันการไหลย้อยกลับของน้ําและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

3. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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4. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ  ISO 9000 series หรือเทียบเท่า เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ

ระบบของการจัดการด้านเอกสารในหน่วยงาน 
5. บริษัทผู้ขายต้องส่งมอบสินค้า พร้อมติดต้ังจนสามารถใช้งานได้ ณ ห้องปฏิบัติการท่ีหน่วยงานกําหนด 
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