
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๐ รายการ 
------------------------------------------- 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๐ รายการ     
ตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี ๑๗/๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้  

๑. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา     จํานวน ๑  กล่อง 
๒. แขนฝึกปฏิบัติการเจาะเลือดและให้น้ําเกลือ    จํานวน ๑ ชิ้น 
๓. หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพแบบเต็มตัว   จํานวน ๑ ตัว 
๔. หุ่นฝึกปฏิบัติการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพกแบบมีสัญญาณ  จํานวน ๑ ตัว 
๕. เครื่องมือวัดความร้อนแบบพ้ืนท่ี (Heat Meter)    จํานวน ๑ เครื่อง 
๖. เครื่องเก็บตัวอย่างเสียงแบบแยกความถ่ี    จํานวน ๑ เครื่อง 
๗. เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม      จํานวน ๑ เครื่อง 
๘. วิเคราะห์แรงสั่นสะเทือนของร่างกาย     จํานวน ๑ เครื่อง 
๙. หุ่นฝึกปฏิบัติการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อต้นแขน    จํานวน ๑ ตัว 
๑๐.  ตู้บ่มเชื้อ        จํานวน ๑ ตู้ 

 
                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม      
ในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                    ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับ      
มอบอํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
 ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                     (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง บัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                     (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
 



-๒- 
 

                     (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

           กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๖.๐๐ น.  ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
กําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา      
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 

                            ประกาศ ณ วันท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ)  
                           อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๑๗/๒๕๕๗ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๐ รายการ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
...................................................... 

 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๐ รายการ ตามรายการ ดังนี้  

๑. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา     จํานวน ๑  กล่อง 
๒. แขนฝึกปฏิบัติการเจาะเลือดและให้น้ําเกลือ    จํานวน ๑ ชิ้น 
๓. หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพแบบเต็มตัว   จํานวน ๑ ตัว 
๔. หุ่นฝึกปฏิบัติการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพกแบบมีสัญญาณ  จํานวน ๑ ตัว 
๕. เครื่องมือวัดความร้อนแบบพ้ืนท่ี (Heat Meter)    จํานวน ๑ เครื่อง 
๖. เครื่องเก็บตัวอย่างเสียงแบบแยกความถ่ี    จํานวน ๑ เครื่อง 
๗. เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม      จํานวน ๑ เครื่อง 
๘. วิเคราะห์แรงสั่นสะเทือนของร่างกาย     จํานวน ๑ เครื่อง 
๙. หุ่นฝึกปฏิบัติการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อต้นแขน    จํานวน ๑ ตัว 
๑๐.  ตู้บ่มเชื้อ        จํานวน ๑ ตู้ 

 
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  
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                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ     
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 
                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 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) 
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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 ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง 
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร   
สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๐ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตาม
เอกสารสอบราคา เลขท่ี ๑๗/๒๕๕๗" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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 



-๔- 
 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
                 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 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  



-๕- 
 

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. 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 
 
 
 
 



-๖- 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   
๑ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
                  
                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 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 
๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี 17/2557 
 

1. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา      จํานวน 1 กล้อง 
คุณลักษณะ 

1. ระบบป้องกันเชื้อราชนิดกระบอกตาคู่ เอียงไม่ต่ํากว่า 30 องศา สามารถปรับระยะห่างตาได้ตั้งแต่  
48 - 75 มม. 

2. เลนส์ตาเห็นภาพกว้าง ระบบป้องกันเชื้อราชนิดเห็นภาพกว้าง ขนาดกําลังขยาย 10x จํานวน 1 คู่  
มี Fleld number ไม่ต่ํากว่า 18 mm. 

3. สามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
4. ระบบป้องกันเชื้อรา แบบ Universal infinity Corrected System (UIS2) ชนิด Plan Achromat 

     - ขนาดกําลังขยาย 4x มีค่า N.A. ไม่ต่ํากว่า 0.1 มีระยะการทํางานไม่ต่ํากว่า 1 มม. 
     - ขนาดกําลังขยาย 10x มีค่า N.A. ไม่ต่ํากว่า 0.25 มีระยะการทํางานไม่ต่ํากว่า 10 มม. 
     - ขนาดกําลังขยาย 40x มีค่า N.A. ไม่ต่ํากว่า 0.65 มีระยะการทํางานไม่ต่ํากว่า 0.6 มม. 
     - ขนาดกําลังขยาย100x มีค่า N.A. ไม่ต่ํากว่า 1.25 มีระยะการทํางานไม่ต่ํากว่า 0.13 มม. 

5. ชนิดสี่เหลี่ยมขนาดไม่ต่ํากว่า 120 มม.-132 มม. สามารถเลื่อนสไลด์ในแนวแกน x และ แกน y  
ไม่ต่ํากว่า 76 มม. x 30 มม 1.25 พร้อม Iris diaphragm ปรับข้ึนลงได้ โดยไม่มีปุ่มควบคุม 

6. มีปุ่มปรับภาพหยาบและปรับภาพละเอียด ชนิดแกนร่วมท้ังสองข้างของกล้องจุลทรรศน์ พร้อมวง 
แหวนปรับฝืดเบา 

7. ระบบแสงสว่างใช้ไฟฮาโลเจน ขนาดไม่ต่ํากว่า 20 วัตต์ 
8. รับประกัน 1 ปี 

 
2. แขนฝึกปฏิบัติการเจาะเลือดและให้น้ําเกลือ   จํานวน 1 ช้ิน 
คุณลักษณะ 

1. เป็นหุ่นสาธิตการฉีดยาเข้าเส้นเลือด การเจาะเลือดและการให้สารน้ําทางหลอดเลือดดํา 
2. ผิวหนังของแขนจําลองทําจากไวนิลและเส้นเลือดทําจากลาเท็กซ์ ลักษณะคล้ายจริง สามารถใช้มือคลํา 

หาเส้นเลือดได้เหมือนจริง สามารถฉีดยาเข้าได้เหมือนจริงภายหลังแทงเข็มแล้วจะไม่เห็นรอยเข็มเหลืออยู่ 
3. หุ่นมีเสาสําหรับแขวนน้ําเกลือ เปลี่ยนเป็นเลือดเทียมได้และสามารถเปลี่ยนได้เม่ือชํารุด 

 
3. หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพแบบเต็มตัว  จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ 

1. หุ่นทําด้วยยาง ดูแลทําความสะอาด เก็บรักษาง่าย ใช้ฝึกผายปอดและนวดหัวใจ สามารถฝึกใส่ท่อช่วย 
หายใจได้ 

2. ขนาดเท่าของจริงและสามารถปรับระดับการใช้งานเพ่ือจําลองลักษณะผู้ใหญ่และเด็กได้ 
3. มีเครื่องบันทึกและถ่ายทอดสัญญาณแปรผลการปฏิบัติเป็นอัตราตัวเลข บอกข้อมูลต่างๆ เช่น อัตรา 

การเฉลี่ย การกด ความลึก ตําแหน่งมือวาง อัตราเฉลี่ยเป่าลม 
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4. หุ่นฝึกปฏิบัติการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพกแบบมีสัญญาณ  จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ 

1. เป็นหุ่นจําลองกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกมีหนังหุ้มอย่างดี ทนต่อการแทงทะลุได้หลายครั้ง มีผิวหนัง 
อ่อนนุ่มคล้ายของจริง  ภายในมีโครงร่างพลาสติกใส ประกอบ ด้วยกระดูกซ่ีโครง เส้นประสาทและหลอด 
เลือด 

2. สามารถฉีดน้ําเข้าตัวหุ่นได้ เม่ือฉีดยาผิดตําแหน่งหรือลึกเกินไปจะมีไปสีแดงปรากฏให้ทราบว่าทําผิด  
พร้อมมีเสียงเตือน เหมาะสําหรับการฝึกนักศึกษาฉีดยา 
 
5. เครื่องมือวัดความร้อนแบบพ้ืนท่ี (Heat Meter)   จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ISO 9001หรือETLหรือ cETL หรือ, DEMKO หรือ  CE 
2. จอแสดงผลเป็นแบบ LCD ขนาดใหญ่ สามารถเลือกแสดงผลได้หลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษา

ฝรั่งเศส, ภาษาสเปน, ภาษาอิตาลี และภาษาเยอรมัน 
3. สามารถตรวจประเมินและรายงานผลตามกฎหมายได้ 
4. สามารถแสดงผลการตรวจวัดอุณหภูมิเป็นแบบ DRY BULB, WET BULB, GLOBE และสามารถ  

คํานวณหาค่า WBGT INDOOR และ WBGT OUTDOOR (สามารถหาค่า WBGT WEIGHTED AVERAGE ได้เม่ือต่อ
กับ SENSOR BAR ) 

5. มีชุด SENSOR สําหรับตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์ (RELATIVE HUMIDITY) และสามารถคํานวณหา 
ค่า HEAT INDEX  หรือ HUMIDEX ได้ 

6. TEMPERATURE SENSOR ชนิด DRY BULB มีวัสดุสําหรับป้องกันรังสีจากแสงอาทิตย์ SENSOR   
ชนิด WET BULB เป็นชนิดมีฝาปิด และ SENSOR ชนิด GLOBE เป็นกระเปาะทรงกลมขนาด 2 นิ้ว 

7. RELATIVE HUMIDITY SENSOR เป็นชนิด CAPACITIVE POLYMER SENSOR 
8. มีความแม่นยําของการตรวจวัด ของ TEMPERATURE SENSOR ไม่เกิน +/-0.5 ºC เม่ือวัดอุณหภูมิ

ระหว่าง -0 ถึง +100 ºC 
9. มีช่วง OPERATING TEMPERATURE RANGE ของตัวเครื่องระหว่าง -5 ถึง +60 ºC และชุด  

SENSOR ระหว่าง -5 ถึง +100 ºC 
10. TEMPERATURE SENSOR BAR สามารถแยกออกจากตัวเครื่องในกรณีท่ีวัดในท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก  

โดยต่อผ่านสาย เคเบิล 
11. สามารถเพ่ิม TEMPERATURE SENSOR BAR ในการตรวจวัดเป็น 3 ชุด เพ่ือตรวจวัดตามมาตรฐาน  

ISO 7243   
12. เครื่องมีระบบ REAL TIME CLOCK เพ่ือแสดงค่า เวลา-วัน-เดือน-ปี  
13. สามารถเก็บข้อมูลของผลการวัดได้ (DATA LOGGING) โดยมีความจุของหน่วยความจําขนาด ไม่ตํ่า 

120K BYTE. 
14. สามารถส่งผลการตรวจวัดไปสู่  COMPUTER เพ่ือพิมพ์ผลข้อมูลและบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้  
15. สามารถเลือกกําหนดผลของการพิมพ์ได้ทุก ๆ 1 นาที, 2 นาที, 5 นาที, 10 นาที, 30 นาที, และ    60 

นาที 
16. ท่ีหน้าจอแสดงผลจะแสดงบอก LOBAT ในกรณีท่ีแบตเตอรี่ใกล้หมด เพ่ือทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
17. มี OPERATING HUMIDITY RANGE ของตัวเครื่อง ต้ังแต่ 0-100% NON-SUBMERSIBLE 
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18. ชุดซอฟแวร์สําหรับการประมวลผลการตรวจวัด (QUESTSUITE PROFESSIONAL SOFTWARE) 
- สามารถทํางานในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
- มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัด (DATABASE INFORMATION) 

 
6. เครื่องเก็บตัวอย่างเสียงแบบแยกความถ่ี (SP-DL-1-1/3 SoundPro  จํานวน 1 เครื่อง 
   DL 1/2&1/3 Octave Datalogging RTA,Class 2/Type2) 

1. เป็นเครื่องวัดระดับความดังเสียง และวิเคราะห์ความถ่ีเสียงชนิดไม่ต่ํา Class 2 ตามมาตรฐาน  
I EN/IEC61672, ANSS1.4-1983, ANSI S1.43-1997, EN/IEC61260 และ ANSI S1.11-2004 หรือสามารถ 
ตรวจวัดและรายงานผลตามกฎหมายได้ 

2. สามารถตรวจวัดและแสดงผลการตรวจวัดเป็นเสมือนเครื่องวัดเสียง 2 เครื่องได้ (2 Virtual Sound  
Level Meter) 

3. ช่วงความถ่ีในการตรวจวัดต้ังแต่ 20 Hz ถึง 8 kHz 
4. สามารถวัดระดับความดังเสียง (Board band), แยกวิเคราะห์ความถ่ีเสียง (Real Time Analyzer)  

โดยสามารถเลือกการตรวจวัดท้ังแบบ 1/1 Octave (16 Hz – 16kHz, 11 ช่วงความถ่ี) และ 1/3 Octave    
(12.5 Hz – 20 kHz, 33 ช่วงความถ่ี) และตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมได้ 

5. สามารถเลือก Weighting ในการตรวจวัดได้ท้ัง A, C และ Z (Linear) 
6. สามารถเลือก Response ได้ท้ังชนิด Fast, Slow และ Impulse 
7. สามารถต้ังค่า Threshold ในการตรวจวัดได้ตั้งแต่ 0 -140 dB 
8. สามารถต้ังค่า Exchange Rate ได้ท้ัง 3, 4, 5 หรือ 6 dB 
9. การตรวจวัดสามารถเลือกได้ท้ังแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติโดยกําหนดช่วงระยะเวลาในการ 

ตรวจวัดได้ 
10. สามารถแสดงผลการตรวจวัดได้ดังนี้ SPL, MAX, MIN, Peak, Ln, Leq, Lavg, SEL, TWA,  

TakTm, DOSE, PDOSE, Ldn, CNEL และ Exposure ได้ 
11. สามารถบันทึกผลการตรวจวัดค่า MAX, MIN, Peak, Ln (2 ค่า), Leq / Lavg และ Time History  

ลงในหน่วยความจําชนิด SD ได้  
12. สามารถเลือกช่วงการบันทึกผลได้ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 60 นาที 
13. สามารถลบข้อมูลการตรวจวัดท่ีจัดเก็บไว้ในหน่วยความจําบางส่วนได้ (Back-Erase) ต้ังแต่  

1 วินาทีถึง 20 วินาที 
14. สามารถปรับต้ังค่าการตรวจวัดต่างๆ ผ่านทางตัวเครื่องและมีโปรแกรม Quest Suite Professional 

 II ท่ีใช้ในการปรับต้ังค่า และประมวลผลการตรวจวัดร่วมกับคอมพิวเตอร์ 
15. สามารถถ่ายโอนข้อมูลการตรวจวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB 2.0 
16. มีสัญญาณ Output เป็นแบบ AC หรือ DC 
17. แหล่งพลังงานใช้แบตเตอรี่ Alkaline จํานวน 4 ก้อน ใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และ  

สามารถต่อกับ AC/DC Adapter สําหรับใช้กับไฟฟ้าได้ 
18. ตัวเครื่องทําจาก ABS/Polycarbonate และทนทาน พร้อมการป้องกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  

(EMC Shielding) 
19. สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส 
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7. เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (NP-DL-CBL Noise Pro DL (2 Dosimeter)) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมชนิด Type 2 
2. เครื่องเป็นแบบ 2 Virtual Dosimeters ในเครื่องเดียว 
3. มีช่วงในการตรวจวัดเสียงไม่น้อยกว่า 40 - 110 dB RMS, 70 - 140 dB. RMS และ 115 – 143 dB 

Peak โดยมีความละเอียดในการตรวจวัด 0.1 dB 
4. สามารถตรวจวัด Weighting ได้ดังนี้ A หรือ C 
5. สามารถเลือกค่า Time Constant ได้ดังนี้ Slow, Fast หรือ Impulse 
6. สามารถเลือกค่า Exchange Rate ได้ตั้งแต่ 3, 4, 5 หรือ 6 dB. 
7. สามารถเลือกค่า Criterion Level, Threshold Level ,Upper Limit Value และ Ceiling Limit  

Value ได้ตั้งแต่ 40 – 140 dB 
8. เครื่องบรรจุมาตรฐานต่างๆ ในการตรวจวัดเสียงสะสมไม่ต่ํากวา 3 มาตรฐาน ดังนี้ OSHA , MSHA  

 ACGIH และสามารถต้ังค่าการตรวจวัดเองได้อีก 
9. สามารถตรวจวัดและแสดงผลการตรวจวัดค่าต่างๆ ดังนี้ SPL, Lavg/Leq, Slow Max, Fast  

Max, TWA, Projected , TWA, Dose, Projected Dose, SEL Exposure, Time History และ Run  
Time ได้ 

10. มีระบบป้องกัน (Security) หลายระดับ สําหรับป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าตรวจวัดต่างๆ รวมถึง 
การเก็บและหยุดเก็บตัวอย่าง 

11. หน้าจอแสดงผลเป็น LCD ขนาดไม่ต่ํากว่า 120 x 60 pixel มีไฟส่องสว่างหน้าจอ 
12. เครื่องมีระบบ Auto Run เพ่ือต้ังเวลาเปิดเครื่องในการตรวจวัดได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการกําหนด  

วัน เดือน ปี  และเวลาท่ีต้องการ 
13. มีระบบเก็บข้อมูลในการตรวจวัดไว้ภายในเครื่อง โดยมีระยะเวลาการเก็บข้อมูลทุก 1 นาที และสามารถ

เก็บข้อมูล 
14. ตัวเครื่องทํามาจาก Cast Aluminum ทนต่อแรงกระแทก ขนาดกะทัดรัดและได้มาตรฐาน IP 65  

ในการป้องกันน้ําและฝุ่นละออง 
15. เครื่องสามารถใช้งานในบริเวณท่ีเป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย โดยได้มาตรฐาน UL, cUL, MSHA, 

SIMTARS, EX และ ATEX 
16. ตัวเครื่องมี High Speed Infrared และ RS 232 สํารับการโอนถ่ายข้อมูลสู่คอมพิวเตอร์ได้ 
17. ใช้งานโดยแบตเตอรี่ขนาด AA (Alkaline) จํานวน 2 ก้อน ใช้งานได้ไม่ต่ํากว่า 70 ชม. 
18. มีชุดโปรแกรม Quest Suite Professional สําหรับถ่ายโอนข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล 

และโปรแกรมสามารถใช้งาน ร่วมกับเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม เครื่องวัดระดับ เสียง,เครื่องตรวจวัดปริมาณก๊าซ
เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร และเครื่องตรวจวัดความร้อน ได้ 
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8.  เครื่องวิเคราะห์แรงส่ันสะเทือนของร่างกาย (6 Chanel Hand Arm & Whole Body Human  
    Vibration Meter including 1/1&1/3 Octave Analysis)   จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. เป็นเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนแบบ 3 แกน (Tri-axial vibration measurements) และ  
วิเคราะห์ความถ่ีแบบ 1/1 หรือ 1/3 Octave Band 

2. เป็นเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน ISO 8041:2005, ISO 2631-1,2&5 และ ISO 5349 
3. มีช่องรับสัญญาณแบบ 6 ช่อง (6 channel input ) 
4. ชุดวัดแรงสั่นสะเทือนของร่างกาย (Whole-Body Sensor) ชนิด 3 แกน โดยมีช่วงการตรวจวัด ต้ังแต่  

0.01 m/s2  RMS ถึง 50 m/s2 PEAK  
5. ชุดวัดแรงสั่นสะเทือนของมือและแขน (Hand - Arm Sensor ชนิด 3 แกน โดยมีช่วงการตรวจวัด  

ต้ังแต่ 0.1m/s2  RMS ถึง 5000 m/s2 PEAK 
6. การตรวจวัดสามารถตรวจวัด Parameters ต่างๆ ดังนี้  RMS, VDV, MTVV or Max, Peak, Peak- 

Peak, Vector, A(8),Dose, ELV, EAV 
7. ช่วงความถ่ีในการตรวจจัด 0.1-2828 Hz  (ข้ึนอยู่กับชนิด Sensor) 
8. มีVibration Filterในการตรวจวัดดังนี้ : Wd, Wk, Wm, Wb, Wc, Wj, Wg, Wf (ISO 2631),  

Wh (ISO 5349) 
9. สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ โดยมีชุดโปรแกรมสําหรับถ่ายโอนข้อมูล 
10. ทํางานด้วยแบตเตอรี่ขนาด AA จํานวน 4 ก้อน 
11. รับประกัน 1 ปี 

 
9. หุ่นฝึกปฏิบัติการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อต้นแขน   จํานวน 1 ตัว 
 คุณลักษณะ 

1. เป็นหุ่นจําลองกล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนมีหนังหุ้มอย่างดี ทนต่อการแทงทะลุได้หลายครั้ง มีผิวหนัง 
อ่อนนุ่มคล้ายของจริง ภายในมีโครงร่างพลาสติกใสประกอบด้วยกระดูกซ่ีโครง เส้นประสาทและหลอดเลือด 

2. สามารถฉีดน้ําเข้าตัวหุ่นได้ เม่ือฉีดยาผิดตําแหน่งหรือลึกเกินไปจะมีไปสีแดงปรากฏให้ทราบว่าทําผิด  
พร้อมมีเสียงเตือนเหมาะสําหรับการฝึกนักศึกษาฉีดยา 

3. หุ่นมีน้ําหนักตัวน้อย ขนาดเท่าของจริงสามารถเคลื่อนย้ายสะดวก 
 

10. ตู้บ่มเช้ือ (General Incubator  จํานวน 1 ตู้ 
 คุณลักษณะ 

1. เป็นตู้เลี้ยงเชื้อท่ีทําด้วยโลหะสเตนเลสสสตีลท้ังภายในภายนอก 
2. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ต่ังแต่ 5 ถึง 70 องศาเฃลเฃียส 
3. มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า50 ลิตร 

 
********************** 

 
 


