
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๒๕/๒๕๕๙ 
เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๔ รายการ 

--------------------------------- 
             มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๔ รายการ ตามรายการ 
ดังนี้  

  ๑. เครื่องทดสอบคอนกรีตด้วยค้อนกระแทก(Concrete test hammer) จํานวน ๑ ชุด 
  ๒. ชุดทดสอบ Gillmore Apparatus     จํานวน ๑ ชุด 
  ๓. ชุดทดสอบหาขนาดของเม็ดดินละเอียดโดยวิธีร่อนตระแกรง  จํานวน ๑ ชุด 
  ๔. ชุดการทดสอบแคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโช(C.B.R.)     จํานวน ๑ ชุด 

 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                 ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
ไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                 ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ   
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ต้ังแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
กําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 
 

                           ประกาศ ณ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ) 
อธิการบดี 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๒๕/๒๕๕๙ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๔ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

...................................................... 
 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์    
จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๔ รายการ ตามรายการ ดังนี้  
                  ครุภัณฑ์ จํานวน ๔   รายการ  
 

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 บทนยิาม 
                                (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 
 
 



-๒- 
 
                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง 
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา 
ท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) 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) 
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                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข 
ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
ต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวม   
ท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง 
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ 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 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๔ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๒๕/๒๕๕๙" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 
 
 



-๔- 
 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ   
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ   
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง 
อย่างใด 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 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี สอบ
ราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุใน    
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๑ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงิน   
ค่าพัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)   
  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
   

   ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี 25/2559 
 
1. เครื่องทดสอบคอนกรีตด้วยค้อนกระแทก(Concrete test hammer)  จํานวน 1 ชุด 

1. รายละเอียดท่ัวไป 
เป็นเครื่องมือทดสอบความแข็งของคอนกรีตแบบไม่ทําลาย (Non-Destructive Testing of  

Concrete) สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM C805 
 

2. รายละเอียดทางเทคนิค 
2.1 มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกกลวงภายในกระบอกมีกลไกสําหรับสร้างแรงกระแทก มีน้ําหนักเบา

นําไปใช้งานได้สะดวก 
2.2 สามารถสร้างพลังงานในการกระแทก (Impact Energy) ได้ไม่น้อยกว่า 2.207 Nm และมีช่วงการ

วัดค่าความแข็งแรงได้ตั้งแต่ 10 ถึง 70 N/mm² 
2.3 สามารถอ่านค่าผลการทดสอบจากกราฟท่ีแสดงข้างเครื่องมือทดสอบ 
2.4 มีเข็มชี้บอกค่าบนสเกลวัด 
2.5 มีหินขัดสําหรับเตรียมพ้ืนผิวทดสอบ จํานวน 1 ชิ้น 

 

3. รายละเอียดอ่ืนๆ 
3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
3.2 เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่ม 

ISO 9000 หรือเทียบเท่า โดยแนบเอกสารมาพร้อมใบเสนอราคา 
3.3 ผู้ขายจะต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต โดยมีเอกสารแนบยืนยันมาพร้อมใบเสนอราคา 
3.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ท่ีนําเสนอ และต้องระบุยี่ห้อ, แบบ/รุ่น และประเทศมา

พร้อมใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดซ้ือครุภัณฑ์ทุกประการ 
3.5 มีการสาธิต แนะนําวิธีการใช้เครื่องทดสอบให้แก่ผู้ใช้งานจนสามารถนําไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
3.6 มีคู่มือประกอบการใช้งานประจําเครื่องภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ชุด 
3.7 รับประกันคุณภาพ 1 ปี  
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2. ชุดทดสอบ Gillmore Apparatus   จํานวน 1 ชุด 
    1.   รายละเอียดท่ัวไป 

เป็นเครื่องมือทดสอบหาระยะเวลาการก่อตัวของปูนซีเมนต์  แบบกิลมอร์มีขนาดและคุณลักษณะตรง
ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C 266 

     

    2.   รายละเอียดทางเทคนิค 
2.1   โครงสร้างชุดทดสอบ ทําจากอลูมินั่มผสมหล่อข้ึนรูป เป็นปีกคู่ 2 ด้าน เจาะรูสวมอยู่กับแกนโลหะติด

ต้ังอยู่ตรงก่ึงกลางของแผ่นฐาน 
2.2   เข็มทดสอบมีลักษณะเป็นแท่งเหล็กกล้าไร้สนิมกลึงกลม  ปลายเข็มเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม จํานวน 2 อัน 

มีขนาดปลายเข็มเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.12 มม. พร้อมตุ้มน้ําหนัก 113 กรัม และขนาดปลายเข็ม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.06 มม พร้อมตุ้มน้ําหนักรวม 453.6 กรัม 

   3. รายละเอียดอ่ืนๆ 
3.1       รับประกันคุณภาพ  1 ปี   
3.2       เป็นผลิตภัณฑ์จากประทศยุโรป หรือ สหรัฐอเมริกา 
3.3  ผู้ขายเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจาก บริษัทผู้ผลิตท่ีได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9000     

       โดยมีเอกสารแนบยืนยันมาพร้อมในเสนอราคา 
3.4        มีการสาธิตแนะนําวิธีการใช้เครื่องทดสอบให้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานการทดสอบด้วย    
            ความปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
3. ชุดทดสอบหาขนาดของเม็ดดินละเอียดโดยวิธีร่อนตระแกรง  จํานวน 1 ชุด 

1. รายละเอียดท่ัวไป 
เป็นชุดทดสอบหาขนาดคละของทราย โดยวิธีใช้ตะแกรงร่อน สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM 

C136 

2. รายละเอียดทางเทคนิค    
  รายละเอียดต่อชุดมีดังนี้ 

2.1 เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน (Sieve Shaker) จํานวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1.1 ทํางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  แท่นฐานเครื่องติดต้ังพร้อมชุดกําเนิดสั่นสะเทือนท่ีฐานมีเหล็ก 

2 อัน เป็นแกนให้แคล้มป์จับยึดตะแกรงร่อนสามารถล๊อคและคลายออกได้รวดเร็ว 
2.1.2 ระบบทางกลและมอเตอร์ ซ่อนอยู่ภายใต้โครงฐานอย่างมิดชิดและมีความม่ันคงแข็งแรงสูง 
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2.1.3 สามารถใช้เขย่าตะแกรงมาตรฐานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 2 นิ้ว ( Full  
Height ) ได้ไม่น้อยกว่า 12 ชั้น และตะแกรงร่อนมาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว    
สูง 3 นิ้ว (Full Height ) ได้ไม่น้อยกว่า 7 ชั้น 

2.1.4 มีอุปกรณ์ตั้งเวลาอัตโนมัติ ติดต้ังอยู่ด้านหน้าบนแท่นฐานของตัวเครื่องสามารถต้ังเวลา
ทํางานได้ต้ังแต่ 0-60 นาที    

2.1.5 ใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์  50 เฮริทซ์ 1 เฟส 
2.2 ชุดตะแกรงร่อนเป็นตะแกรงทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 2 นิ้ว มีแผ่นตะแกรงเป็น 
สแตนเลส  ขนาดของช่องรูตะแกรงและคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ASTM E-11 โดยมีขนาดดังต่อไปนี้ เบอร์ 
4, เบอร์ 6, เบอร์ 8, เบอร์ 10,  เบอร์ 20, เบอร์ 30, เบอร์ 40, เบอร์ 50, เบอร์ 60, เบอร์ 80, เบอร์ 100, 
เบอร์ 200 พร้อมท้ังฝาปิดและถาดรอง จํานวน 1 ชุด  

3. รายละเอียดอ่ืน ๆ  
3.1 เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่ม ISO 9000 จากประเทศ  

ในแถบยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ในกรณีท่ีเป็นสินค้าจากต่างประเทศ 
3.2 ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตมีเอกสารแนบเพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านการให้บริการ

หลังการขาย  
3.3 มีคู่มือการใช้งานเครื่องมือทดสอบ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จํานวน  2 ชุด 
3.4 มีการสาธิตและแนะนําวิธีการใช้เครื่องมือทดสอบให้กับผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานการ

ทดสอบด้วยความปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุด 
3.5 รับประกันคุณภาพจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
4. ชุดการทดสอบแคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโช(C.B.R.)    จํานวน 1 ชุด 

1. รายละเอียดท่ัวไป 
เป็นเครื่องทดสอบหาค่า C.B.R. แบบใช้ในห้องปฏิบัติการ ตัวเครื่องเป็นแบบใช้มือหมุนสามารถเลือก 

อัตราความเร็วได้ 2 ความเร็วเป็นเครื่องท่ีทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM D-1883, D-4429, BS-1377, 1924 
 

    2.  รายละเอียดทางเทคนิค 
2.1 เครื่องกด (C.B.R. Testing Machine) เป็นแบบต้ังโต๊ะแบบใช้มือหมุนในการทํางาน สามารถให้ 

แรงกดอัดได้ไม่น้อยกว่า5 ตัน (50 kN) ลักษณะโครงเครื่องกดเป็นแบบ 4 เสาขันยึดแน่นอยู่กับแท่นฐานเครื่องตัวเสา
ทําด้วยเหล็กปลายด้านบนเป็นเกลียว สามารถปรับล๊อคระยะความสูงของคานขวางได้สะดวก จํานวน 1 เครื่อง และ
ในการส่งมอบจะต้องมีการทดสอบการรับน้ําหนักของโครงทดสอบท่ีแรงสูงสุด 50 kN เพ่ือเป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพของโครงทดสอบ     
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2.2 วงแหวนถ่ายแรง (PROVING RING) ขนาดความสูงไม่เกิน 210 มิลลิเมตร  สามารถวัดอ่านค่าแรง 
สูงสุดได้ 30 kN (6600 lbf) ทําจากเหล็ก Hardened alloy steel ชุบโครเม่ียมป้องกันสนิม มีค่าความแม่นยํา       
+ 1 % และค่า Repeatability  0.2 %  ของค่าแรงท่ีแสดง พร้อมเกจวัดค่าการยุบตัวของวงแหวน อ่านละเอียด 
0.01 มิลลิเมตร และหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ  จํานวน 1 ชุด 

2.3 เกจวัดค่าการทรุดตัวระหว่างกด ขนาด 30 มิลลิเมตร อ่านละเอียด 0.01 มิลลิเมตร จํานวน 1 อัน 
2.4 อุปกรณ์จับยึดเกจวัดค่าการทรุดตัวระหว่างกด ( Bracket and Adaptor ) แบบชนิดจับยึดบน 

แท่งกด จํานวน 1 อัน 
2.5 แท่งกด ( PISTON ) ตัวอย่างรูปแท่งทรงกระบอกตัน ทําจากเหล็กกล้าเคลือบกันสนิมอย่างดีมี 

พ้ืนท่ีหน้าตัด 3 ตารางนิ้ว  จํานวน 1 ชุด 
2.6 แบบหล่อบดอัดตัวอย่างดิน C.B.R. Mold ทําด้วยโลหะเป็นรูปทรงกระบอกกลวงมีขนาด เส้น  

ผ่าศูนย์ กลางภายใน 152 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) และสูง 178 มิลลิเมตร (7 นิ้ว) มีปลอกต่อความ สูงขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลางเดียวกันกับแบบหล่อ สูง 50.8 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และแผ่นฐานชนิดเจาะรูพรุนทําด้วยเหล็ก กล้า ขนาด 
203 x 203 มิลลิเมตร + 2 มิลลิเมตร  จํานวน 3 ชุด      

2.7 ค้อนบดอัดดิน ( Compaction Hammer )   มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  50.8  มิลลิเมตร  หนัก        
10  ปอนด์ 4.54 กิโลกรัม ) + 10 กรัม มีระยะตกกระแทก 457 มิลลิเมตร + 3 มิลลิเมตร  จํานวน 2 อัน  
           2.8 แผ่นรอง ( Spacer Disc ) ทําด้วยเหล็กกล้าชุบเคลือบกันสนิม  เส้นผ่าศูนย์กลาง 150.8 มิลลิเมตร (5-
15/16 นิ้ว) และสูง 61.4 มิลลิเมตร ( 2.416 นิ้ว )   จํานวน  2  แผ่น 
           2.9 แผ่นน้ําหนักกดทับ (SURCHARGE WEIGHT) ทําด้วยเหล็กกล้าชุบเคลือบกันสนิมเส้นผ่าศูนย์กลาง 
149.2 มิลลิเมตร (5 7/8 นิ้ว) หนัก 5 ปอนด์  มี  2  แบบ  

           2.9.1 แบบแผ่นเจาะรูกลม ขนาดรูเส้นผ่าศูนย์กลาง 52.4 มิลลิเมตร ( 2-1/16 นิ้ว ) จํานวน  6 แผ่น 
              2.9.2 แบบแผ่นร่องบาก ขนาดร่องกว้าง 52.4 มิลลิเมตร ( 2 1/16 นิ้ว )+ 1มิลลิเมตร จํานวน  6 แผ่น 

2.10 แผ่นทดสอบการบวมตัว (Swell Plate) ทําด้วยทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150.8 
 มิลลิเมตร เจาะรูพรุนได้มาตรฐาน  มีก้านมือจับทองเหลืองแบบ 6 เหลี่ยม  ปลายด้านหนึ่งทําเกลียวขันต่อเข้ากับรู
ศูนย์กลางของแผ่นทดสอบการบวมตัว   จํานวน 3 อัน  

2.11 สามขาวัดการบวมตัว (Tripod) ทําด้วยอลูมิเนียมอัลลอยและมีอุปกรณ์จับยึดเกจวัดจํานวน  
3  ชุด 

2.12 เกจวัดค่าการบวมตัวขนาดไม่น้อยกว่า  30 มิลลิเมตร อ่านค่าละเอียด 0.01 มิลลิเมตร  
จํานวน 3 อัน 

2.13 กระดาษกรองขนาด 6 นิ้ว เบอร์ 5 ของ “วอชท์แมน”  จํานวน 1 กล่อง (100 แผ่น)  
2.14 เกรียงผสมดิน (Trowel) ขนาดใบเกรียงยาวไม่น้อยกว่า 100 มม. จํานวน 2 อัน  
2.15 เหล็กปาดดิน ทําด้วยเหล็กกล้า มีความยาวไม่น้อยกว่า 305 มิลลิเมตร (12 นิ้ว ) กว้าง 31.75   

มม. (11/4 นิ้ว) + 1 มิลลิเมตร และหนาไม่น้อยกว่า 3.175 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) จํานวน 2 อัน  
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2.16 ถาดผสมตัวอย่างมีขนาด ความกว้าง  18 นิ้ว  ยาว  18 นิ้ว ความสูง  3 นิ้ว  จํานวน  6 ใบ 
2.17 ค้อนยาง ( Rubber  Mallet )  มีลักษณะด้ามเป็นไม้ หัวยางมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย 

กว่า 2.25  นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 3.75 นิ้ว ด้ามจับมีความยาวไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว และมีน้ําหนัก 0.59 กิโลกรัม(1.30 
ปอนด์) ตามมาตรฐาน ASTM (ASTM weight)  จํานวน 2 อัน  

2.18 ช้อนตักทราย ( Sand Scoop ) ทําด้วยอลูมิเนียมหล่อใช้ตักทรายทดสอบในสนาม มีด้ามจับ  
ส่วนท่ีมีขนาดความจุ 1 กิโลกรัม จํานวน 2 อัน 

2.19 กระบอกฉีดน้ํา ( Wash Bottle ) ขนาดความจุ 500 มิลลิลิตร จํานวน  2 ใบ 
2.20 กระป๋องอบตัวอย่าง ขนาดความจุ 5 ออนซ์  จํานวน  1 โหล  
2.21 อุปกรณ์ดันตัวอย่างดินออกจากแบบบดอัดขนาดเส้นศูนย์  4  นิ้ว  และ 6  นิ้ว ได้ทํางานด้วย 

ระบบไฮดรอลิค แบบใช้มือโยกโดยมีขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า 3 ตัน   จํานวน 1 ชุด 
 

       3.   อุปกรณ์ประกอบ 
            3.1    เครื่องทดสอบกําลังอัดแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 3000 กิโลนิวตัน มีรายละเอียดดังนี้ 
                   3.1.1 โครงเครื่องทดสอบเป็นแบบต้ังพ้ืน ทําด้วยเหล็กแผ่นเชื่อมประกอบสามารถรับแรงกด 
                             ทดสอบได้ไม่น้อยกว่า 3,000 KN ( 300 ตัน ) 
               3.1.2 ชุดจอแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลแบบสัมผัส (QVGA Touch Screen) ขนาดจอโต     
          ไม่น้อยกว่า 5.7  นิ้ว. (145 มม.)ควบคุมการทํางานด้วยระบบ  Microprocessor  
          สามารถแสดงกราฟแท่งค่าความผิดพลาดในการควบคุมอัตราการกด (Pace Error Bar  
                            Display) ขณะทําการทดสอบ และแสดงการพล๊อตกราฟแรงกับเวลาในแบบ Real  
                            Time ขณะทําการทดสอบได้     
               3.1.3 ให้ความแม่นยําในการทดสอบดีกว่า 1% เหนือช่วงการสอบเทียบค่าแรงมาตรฐาน ตาม 
                            มาตรฐาน  BS EN ISO 7500-1 หรือ ASTM E4 และมีใบรับรองผลการสอบเทียบ 
                            (Calibration)จากผู้ผลิต หรือจากหน่วยงานท่ี ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 17025 
              3.1.4 สามารถเลือกหน่วยการอ่านเป็น kN, lbf หรือ kgf อย่างใดอย่างหนึ่ง และมี   
                           หนว่ยความจําในการบันทึกผลการทดสอบ   
              3.1.5 ระบบไฮดรอลิคส์ทํางานแบบ Automatic Loading Cycle   สามารถควบคุมอัตราการ 
                           กดทดสอบได้โดยอัตโนมัติ และสามารถเลือกต้ังค่าอัตราการกดได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 30  
                           กิโลนิวตัน 
              3.1.6 มีช่องเสียบสัญญาณ RS 232 และ USB สําหรับต่อเข้าเครื่องพิมพ์ผลแบบอนุกรม หรือ 
                          ต่อเข้ากับชุดประมวลผลคอมพิวเตอร์ 
              3.1.7 มีระยะห่างระหว่างแป้นกดน้ําหนักบนและล่างไม่น้อยกว่า 340 มม. และมีระยะห่างของ  
                          ช่องเปิดในแนวนอนขนาดไม่น้อยกว่า 310 มม.  
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              3.1.8 แผ่นกดทดสอบบนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตไม่น้อยกว่า 300 มม. เป็นแบบ Oil   
                           filling, Self aligning ball seating arrangement เพ่ือให้การให้ตัวและกระจ่าย 
         น้ําหนักกดของแผ่นกดทดสอบกระทําได้อย่างสมํ่าเสมอกับตัวอย่างทดสอบ 
                   3.1.9 แผ่นกดทดสอบล่างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม มีขนาดโตไม่น้อยกว่า 220x220 มิลลิเมตร และ  
                           มีระบบปรับตัวอย่างคอนกรีตเข้าสู่จุดศูนย์กลาง (Self-Centring) 
                   3.1.10 ท้ังแผ่นกดทดสอบบนและแผ่นกดทดสอบล่างต้องมีใบรับรองผล (3rd Party Certified 
                             Platens) ตามมาตรฐาน BS EN 12390-4 จากหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองระบบ   
                          คุณภาพ ISO/IEC 17025 ดังนี้ 
                          -  Hardness ต้องมีค่าความแข็งแบบวิกเกอร์(Vicker Hardness)ไม่น้อยกว่า 550 HV 
                          -  Flatness ต้องมีค่าความเรียบของผิว(Flatness tolerance)ไม่เกิน 0.03 mm. 
                          -  Texture ต้องมีค่าความหยาบของผิว(The roughness value for the surface   
                              texture)อยู่ในช่วง 0.4 um ถึง 3.2 um   
                   3.1.11 มีใบรับรองผลการทดสอบการยืดตัวของโครงทดสอบ(Strain Cylinder Test)ตาม  
                            มาตรฐาน BS EN 12390-4 ดังนี้ 
                         - Platen self align ผลการทดสอบมีค่าไม่เกิน 0.10 ท่ีแรงกด 200 กิโลนิวตัน 
                         - Frame alignment ผลการทดสอบมีค่า + 0.10 ท่ีแรงกด 200 กิโลนิวตัน 
                         - Restraint on tilt of upper platen ผลการทดสอบมีค่าไม่เกิน 0.06 ท่ีแรงกด 200 
                           กิโลนิวตัน และ ไม่เกิน 0.04 ท่ีแรงกด 2000 กิโลนิวตัน                 
                   3.1.12 ช่วงยกของกระบอกไฮดรอลิค ( Ram Travel ) สูงสุดไม่น้อยกว่า 50 มม. 
              3.1.13 ใช้ไฟฟ้าระบบ220-240 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮริทซ์ ขนาดกําลังไม่น้อยกว่า 1,300 วัตต์ 
              3.1.14 มีโปรแกรมสําหรับส่งถ่ายข้อมูลสู่เครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์ 
                   3.1.15 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา   
              3.1.16 ผู้จําหน่ายต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 
                            9000 ในกรณี และต้องมีเอกสารแนบเพ่ือประโยชน์ในการ ให้บริการภายหลังการขาย 
             3.2   มีแท่งโลหะเสริมฐานความสูง (Distance pieces) โดยต้องทําจากเหล็กหล่อข้ึนรูป ส่วน 
                    ด้านล่างแท่งมีลักษณะหล่อเป็นเป้ากลวงเพ่ือลดน้ําหนัก  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  
                    220 มม. สูง 100 มม. สูง 80 มม., 60 มม., 50 มม และ 20 มม ตามมาตารฐาน EN12390-3  
                   และ EN 12390-4 จํานวนอย่างละ 1 ชิ้น 
             3.3   เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต ท่ีได้รับการรับรองมาตารฐานในกลุ่ม ISO9000 หรือเทียบเท่าโดย
ต้องมีเอกสารแนบประกอบมาพร้อมกับการเสนอราคา 
            3.4    ผู้ขายต้องมีผลงานการขายเครื่องทดสอบกําลังอัดแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 3000 กิโลนิวตัน 
ในรุ่นเดียวกันกับท่ีนําเสนอมานี้ ให้กับหน่วยงานในประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง  
โดยมีแนบเอกสารยืนยันมาพร้อมกับการเสนอราคา 
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4.   รายละเอียดอ่ืนๆ 

4.1  ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่ายโดยตรง 
ในกรณีท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ มีเอกสารแนบยืนยันมาพร้อมใบเสนอราคา  

4.2  มีการสาธิตแนะนําวิธีการใช้เครื่องทดสอบให้แก่ผู้ใช้จนสามารถนําไปใช้งานได้อย่างถูกต้องตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ โดยปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3  มีคู่มือประกอบการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวน  2  ชุด 
4.4  รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


