ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรือง สอบราคาซือครุภณ
ั ฑ์หอ้ งชีววิทยา สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตังตรงจิตร ๑๕
………………………….
ด้วยเทศบาลเมืองยโสธร ซึงต่อไปนีเรียกว่า ”เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาซือ
ครุภณ
ั ฑ์หอ้ งชีววิทยา สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตังตรงจิตร ๑๕ ตามรายการต่อไปนี
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิ ทยากร ตังตรงจิ ตร ๑๕
๑. กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ จํานวน ๒ กล้อง
๒. กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอ จํานวน ๒ กล้อง
๓. กล้องส่องทางไกลแบบ ๒ ตา จํานวน ๓ กล้อง
๔. เครืองชัง Cent-O-Gram จํานวน ๒ เครือง
๕. เครืองชัง Triple Beam จํานวน ๒ เครือง
๖. เครืองชังไฟฟ้าสําหรับงานวิเคราะห์ ชังได้ละเอียด ๐.๐๑ กรัม จํานวน ๒ เครือง
๗. เครืองถ่ายทอดสัญญาณภาพ จํานวน ๑ เครือง
๘. ตูถ้ ่ายเชือแบบมี Laminar Flow จํานวน ๑ เครือง
๙. ตูเ้ ย็น (Refrigerator) ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน ๑ ตู้
๑๐. หม้อนึงอัดไอ Auto clave จํานวน ๒ เครือง
๑๑. เครืองมือวัดเก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แบบดิจติ อล (Data Logger)
พร้อมหัวค่าสาขาชีววิทยา จํานวน ๑ เครือง
๑๒. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๓๖๖x๘๖๘ พิกเซล
ขนาด ๓๒ นิว จํานวน ๑ เครือง
๑๓. เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ เครือง
๑๔. เครืองมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ ANSI Lumens
จํานวน ๑ เครือง
๑๕. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิว จํานวน ๑ จอ
๑๖. หุ่นจําลองแสดงอวัยวะมนุ ษย์ จํานวน ๑ ตัว
๑๗. เครืองดับเพลิงชนิดนํายาเหลวระเหยขนาด ๒๐ ปอนด์ จํานวน ๑ เครือง
รวม ๑๗ รายการ เป็ นเงิ น ๕๗๑,๙๐๐ (ห้ าแสนเจ็ดหมื'นหนึ' งพันเก้าร้อยบาทถ้วน
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภณ
ั ฑ์ห้องชีววิ ทยาแต่ละประเภทตามรายละเอียด แนบท้าย
ประกาศและเอกสารสอบราคา เลขที' ๒๙ /๒๕๕๘ ลงวันที' ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๕๘)
/ ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา...

-๒ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี
๑. เป็ นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทสอบราคาซื
ี
อดังกล่าว
๒. ไม่เป็ นผูท้ ถูี กระบุชอไว้
ื ในบัญชีรายชือผูท้ งงานของทางราชการ
ิ
หรือของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน และได้แจ้งเวียนชือแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ lหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูเ้ สนอราคาได้มคี าํ สังให้สละสิทธิ lความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔. ไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาล
ณ.วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ในการสอบราคาซือครังนี
๕. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐซึงได้ดาํ เนินการจัดซือ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางทีเว็ปไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สญ
ั ญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครัง
ซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาท คู่สญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กําหนดยืนซองสอบราคาในวันที ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที ๑ กันยายน ๒๕๕๘
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และกําหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที ๒ กันยายน ๒๕๕๘
ตังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชัน ๓
ผูส้ นใจติดต่อขอซือเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที
งานพัสดุกองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ระหว่างวันที ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที ๒๘ สิงหาคม
๒๕๕๘ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที เว๊บไซด์ www.yasocity.com หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์ได้ที หมายเลข (๐๔๕) ๗๑๒๒๕๑ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพือทราบโดยทัวกัน.
ประกาศ ณ วันที ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เอกสารสอบราคาซือ เลขที' ๒๙/๒๕๕๘
การซือครุภณ
ั ฑ์ห้องชีววิ ทยา สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิ ทยากรตังตรงจิ ตร ๑๕
ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที' ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๕๘
------------------------------------ด้วยเทศบาลเมืองยโสธร ซึงต่อไปนีเรียกว่า ”เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาซือ
ครุภณ
ั ฑ์หอ้ งชีววิทยา สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตังตรงจิตร ๑๕ ตามรายการต่อไปนี
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิ ทยากร ตังตรงจิ ตร ๑๕
๑. กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ จํานวน ๒ กล้อง
๒. กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอ จํานวน ๒ กล้อง
๓. กล้องส่องทางไกลแบบ ๒ ตา จํานวน ๓ กล้อง
๔. เครืองชัง Cent-O-Gram จํานวน ๒ เครือง
๕. เครืองชัง Triple Beam จํานวน ๒ เครือง
๖. เครืองชังไฟฟ้าสําหรับงานวิเคราะห์ ชังได้ละเอียด ๐.๐๑ กรัม จํานวน ๒ เครือง
๗. เครืองถ่ายทอดสัญญาณภาพ จํานวน ๑ เครือง
๘. ตูถ้ ่ายเชือแบบมี Laminar Flow จํานวน ๑ เครือง
๙. ตูเ้ ย็น (Refrigerator) ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน ๑ ตู้
๑๐. หม้อนึงอัดไอ Auto clave จํานวน ๒ เครือง
๑๑. เครืองมือวัดเก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แบบดิจติ อล (Data Logger)
พร้อมหัวค่าสาขาชีววิทยา จํานวน ๑ เครือง
๑๒. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๓๖๖x๘๖๘ พิกเซล
ขนาด ๓๒ นิว จํานวน ๑ เครือง
๑๓. เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ เครือง
๑๔. เครืองมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ ANSI Lumens
จํานวน ๑ เครือง
๑๕. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิว จํานวน ๑ จอ
๑๖. หุ่นจําลองแสดงอวัยวะมนุ ษย์ จํานวน ๑ ตัว
๑๗. เครืองดับเพลิงชนิดนํายาเหลวระเหยขนาด ๒๐ ปอนด์ จํานวน ๑ เครือง
รวม ๑๗ รายการ เป็ นเงิ น ๕๗๑,๙๐๐ (ห้ าแสนเจ็ดหมื'นหนึ' งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภณ
ั ฑ์ห้องชีววิ ทยาแต่ละประเภทตามรายละเอียด
แนบท้ ายประกาศและเอกสารสอบราคา เลขที' ๒๙ /๒๕๕๘ ลงวันที' ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๕๘)
ซึงพัสดุทจะซื
ี อนีต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที
จะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี โดยมีขอ้ แนะนํา
และข้อกําหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
/ ๑.๓ แบบสัญญาซือขาย...

-๒๑.๓ แบบสัญญาซือขาย
๑.๔ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑)ผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์รว่ มกัน
(๒)การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๒. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทสอบราคาซื
ี
อ
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ถูี กระบุชอไว้
ื ในบัญชีรายชือผูท้ งงานของทางราชการ
ิ
หรือของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน และได้แจ้งเวียนชือแล้ว หรือไม่เป็ นผูท้ ได้
ี รบั ผลของการสัง
ให้นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอืนเป็ นผูท้ งงานตามระเบี
ิ
ยบของทางราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ lหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึนศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคา ได้มคี าํ สังให้สละสิทธิหรือความคุม้ กันเช่นว่านัน
๒.๕ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๒.๖ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่ วยงานของรัฐซึงได้ดําเนินการจัดซือจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางทีเว็ปไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๒.๗ คู่สญ
ั ญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
ครัง ซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาท คู่สญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับซองเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีทผูี เ้ สนอราคาเป็ นนิตบิ ุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิ ุคคล บัญชีรายชือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือรับรองการ
/ จดทะเบียนนิตบิ ุคคล...

-๓จดทะเบียนนิตบิ ุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจควบคุมและบัญชีผถู้ อื
หุน้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิตบิ ุคคล ให้ยนื
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ ัน สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓)ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ว่ มค้า ให้ยนสํ
ื าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ว่ มค้า และในกรณีทผูี เ้ ข้าร่วมค้าฝา่ ยใดเป็ น
บุคคลธรรมดาทีมิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร้ ว่ มค้าฝ่ายใดเป็ นนิตบิ ุคคล ให้ยนเอกสาร
ื
ตามทีระบุไว้ใน (๑)
(๔)สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม (ถ้ามี) พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทผูี เ้ สนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองเสนอราคาตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืนเอกสารเสนอราคาตามทีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี โดยไม่ม ี
เงือนไขใด ๆ ทังสิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องตรงกัน ลงลายมือชือของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จํานวน
เงินทีเสนอจะต้องระบุตรงกันทังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มกี ารขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลียนแปลง จะต้องลงลายมือชือผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่ วย และหรือต่อรายการตามเงือนไขทีระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทังนี
ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอื ตัวหนังสือเป็ น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทังสิน ซึงรวมภาษีมลู ค่าเพิมและ ภาษีอากรอืน ค่าขนส่งค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทังปวง จนกระทังส่งมอบพัสดุให้ ณ สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร
ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วนั เปิ ดซอง
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซือขาย
/ ๔.๔ ผูเ้ สนอราคา...

-๔๔.๔ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุทซืี อ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี เทศบาลจะยึดไว้เป็ นเอกสาร
ของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแนบให้พจิ ารณา หากเป็ นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อี ํานาจทํานิตกิ รรมแทนนิตบิ ุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับ
แคตตาล็อก ผูเ้ สนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๗ วัน
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุทเสนอ
ี
จํานวน - ชุด เพือใช้ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทังนี เทศบาลฯจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีเกิดขึนแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างทีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลฯ จะคืนให้แก่ผเู้ สนอราคา
๔.๖ ก่อนยืนซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ ให้ถถ้ี วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทังหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนซองสอบราคาตามเงือนไข
ในเอกสารสอบราคา
๔.๗ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืนซองใบเสนอราคาทีปิ ดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ทหน้
ี าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซือเลขที'
๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ยืนต่อเจ้าหน้าทีรับซองสอบราคา ในวันที ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ถึงวันที ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
ยโสธร ชัน1 ๓
เมื'อพ้นกําหนดเวลายื'นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รบั ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิได้รบั การคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะทีมีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผเู้ สนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายชือ
ผูเ้ สนอราคารายนันออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิได้รบั การคัดเลือก และ
เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ งงาน
ิ
เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผูเ้ สนอราคา
รายนันเป็ นผูท้ ให้
ี ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ เิ ริมให้มกี ารกระทํา
ดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาทีถูกตัดชือออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ๆ วันประกาศสอบราคา หรือเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้ง
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินยั ฉัยอุทธรณ์ของผูว้ ่าราชการจังหวัดให้ถอื เป็ นทีสุด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิได้รบั การ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร ชัน ๓ ในวันที' ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ตังแต่
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
/ การยืนอุทธรณ์...

-๕การยืนอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มกี ารขยายระยะเวลาเปิดซองใบเสนอราคา เว้น
แต่ผวู้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง และ
ในกรณีทผูี ว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาทีได้ดาํ เนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักประกันซอง
ผูเ้ สนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืนซองสอบราคา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี จํานวน - บาท
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่ ”เทศบาล” โดยเป็ นเช็คลงวันทีทียืนซองสอบราคาหรือก่อน
หน้านัน1 ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือคําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคําประกัน ดังระบุในข้อ
๑.๔ (๑)
๕.๔ หนังสือคําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ บริษทั เงินทุน
หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทีได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
คําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถินต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
ํ
นภายใน ๑๕ วัน
หลักประกันซองตามข้อนี ”เทศบาล” จะคืนให้ผเู้ สนอราคาหรือผูค้ าประกั
นับถัดจากวันทีได้พจิ ารณาในเบืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผเู้ สนอราคารายทีคัดเลือกไว้ซงเสนอราคาตํ
ึ
าสุด
ไม่เกิน ๓ ราย จะคืนให้ต่อเมือได้ทาํ สัญญาหรือข้อตกลง หรือเมือผูเ้ สนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
๖. หลักเกณฑ์และสิ ทธิ ในการพิ จารณา
๖.๑ ในการสอบราคาครังนี เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๖.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิ ม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รบั พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาด ไปจากเงือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญทังนี เฉพาะในกรณีทพิี จารณาเห็นว่าจะ
เป็ นประโยชน์ต่อ ”เทศบาล” เท่านัน
๖.๓ ”เทศบาล” สงวนสิทธิไม่รบั พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มกี ารผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผูเ้ สนอราคานันในบัญชีผูร้ บั เอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของเทศบาล
(๒) ไม่กรอกชือนิตบิ ุคคล หรือลงนามลายมือชือผูเ้ สนอราคาอย่างหนึงอย่างใด หรือ
ทังหมดในใบเสนอราคา
/ (๓) เสนอรายละเอียด...

-๖(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารสอบราคาทีเป็ นสาระ
สําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้ สนอราคารายอืน
(๔) ราคาทีเสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลียนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้
ลงลายมือชือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๖.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
“เทศบาล” มีสทิ ธิให้ผเู้ สนอราคาชีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอืนใดทีเกียวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้
“เทศบาล” มีสทิ ธิทจะไม่
ี รบั ราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มคี วามเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ เทศบาล” ทรงไว้ซงสิ
ึ ทธิทจะไม่
ี รบั ราคาตําสุด หรือราคาหนึงราคาใด หรือราคาทีเสนอ
ทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พจิ ารณาจัดซือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ของทางราชการ
เป็ นสําคัญและให้ถอื ว่าการตัดสินของ ”เทศบาล” เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทัง ”เทศบาล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็ นผูท้ งงานไม่
ิ
ว่าจะเป็ น
ผูเ้ สนอราคาทีได้รบั การคัดเลือกหรือไม่กต็ าม หากมีเหตุทเชื
ี อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอเอกสารเป็ นเท็จ หรือใช้ชอบุ
ื คคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
๖.๖ ในกรณีทปรากฏข้
ี
อเท็จจริงภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิ
ได้รบั การคัดเลือกตามทีได้ประกาศรายชือไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูเ้ สนอ
ราคารายอืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ “เทศบาล” มีอํานาจทีจะตัดรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสทิ ธิได้รบั การคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชือ ตามข้อ ๔.๗ และ ”เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนันเป็ นผูท้ งงาน
ิ
ในกรณีนีหากผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ทีได้ดาํ เนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๗. การทําสัญญาซือขาย
๗.๑ ในกรณีทผูี ช้ นะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วนภายใน ๔๕ วันทําการ
ของทางราชการ นับแต่วนั ทีทําข้อตกลงซือ เทศบาลจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีทผูี ช้ นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วนภายใน ๔๕
วันทําการ ของทางราชการ หรือเทศบาลฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผูช้ นะการ
สอบราคาจะต้องทําสัญญาซือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ เทศบาลฯ ภายใน วันที' ๓๐ กันยายน
๒๕๕๘ ทังนี เทศบาลเมืองยโสธร ขอสงวนสิ ทธิ ที'จะไม่ลงนามก่อหนี ผูกพันในสัญญาดังกล่าว
หากพ้นระยะเวลาที'กาํ หนด เว้นแต่เทศบาลเมืองยโสธร จะได้รบั อนุมตั ิ การขอทําความตกลงจาก
กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ' น อีกครังหนึ' ง นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิงของทีสอบราคาได้ให้ เทศบาลฯยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
/ (๑) เงินสด…

-๗(๑) เงินสด
(๒) เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรือก่อนหน้านัน
ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคําประกันดังระบุใน
ข้อ ๔.๑ (๒)
(๔) หนังสือคําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษทั เงิน
ทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทีได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
คําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งชือเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถินต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันจะคืนให้โดยไม่มดี อกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันทีผูช้ นะการสอบราคา (ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือขายแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือขายข้อ ๑๐ จะกําหนดให้ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาพัสดุ
ทียังไม่ได้รบั มอบตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึงได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสือ หรือทําสัญญาซือขายตามแบบดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิงของทีซือขายทีเกิดขึนในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันทีผูซ้ อได้
ื รบั มอบพัสดุโดยผูข้ ายจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิม ภายใน๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิ ทธิ ในการเสนอราคาและอื'น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสาํ หรับการซือครังนี เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการสนับสนุ นครุภณ
ั ฑ์การศึกษาในโรงเรียนท้องถิน งบเงิ นอุดหนุน อุดหนุน
เฉพาะกิ จ รายการครุภณ
ั ฑ์ห้องชีววิ ทยา สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิ ทยากร ตังตรงจิ ตร ๑๕
งบประมาณ ๕๗๑,๙๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื'นหนึ' งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
การจัดซือครุภณ
ั ฑ์หอ้ งชีววิทยา ครังนี จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ,จัดซือตามราคาท้องตลาดหรือท้องถิน และ จัดซือตามเกณฑ์ราคา
กลางคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด
จังหวัดยโสธร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการประชุมครังที ๔/๒๕๕๘ เมือวันที ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื'อเทศบาลได้รบั อนุมตั ิ เงิ นอุดหนุนเฉพาะกิ จ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากกรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ' น ทังนี เทศบาลเมืองยโสธร
ขอสงวนสิ ทธิ ที'จะไม่ลงนามก่อหนี ผูกพันในสัญญาดังกล่าว หากพ้นระยะเวลาที'กาํ หนด คือภายในวันที'
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เว้นแต่เทศบาลเมืองยโสธร จะได้รบั อนุมตั ิ การขอทําความตกลงจากกรมส่งเสริ ม
การปกครองส่วนท้องถิ' น อีกครังหนึ' ง แล้วเท่ านัน

/ ๑๐.๒ เมือ “เทศบาล...

-๘๑๐.๒ เมือ ”เทศบาล” ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ ายและได้ตกลงซือสิงของ
ตามสอบราคาซือแล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสังหรือนํ าสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนันต้องนําเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเ้ สนอราคาซึงเป็ นผูข้ าย จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสังหรือนําสิงของทีซือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีผูข้ ายสังหรือซือของจากต่างประเทศ
เว้นแต่ เป็ นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืนได้
(๒) จัดการให้สงของดั
ิ
งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิงของนันโดยเรืออืนทีมิใช่เรือไทย ซึงจะต้องได้รบั อนุ ญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรืออืน หรือเป็ น
ของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน
(๓) ในกรณีทไม่
ี ปฏิบตั ติ าม (๑) หรือ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเ้ สนอราคาซึง ”เทศบาล” ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ทีทางราชการกําหนดในข้อ ๗ “เทศบาล” จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคําประกันซอง
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน(ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ งงานตามระเบี
ิ
ยบ
ของทางราชการ
๑๐.๔ “เทศบาล” สงวนสิทธิทจะแก้
ี ไขเพิมเติมเงือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็ น
ไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

บัญชี รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุ ภัณฑ์ ห้องชี ววิทยา
สํ าหรับโรงเรียนเทศบาล ๑๕ สุ ขวิทยากร ตั(งตรงจิตร ๑๕ แนบท้ ายประกาศสอบราคา และเอกสารสอบราคาซื(อเลขที.
๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที. ๑๓ สิ งหาคม ๒๕๕๘
วงเงินงบประมาณ ๕๗๑,๙๐๐.- บาท
ลําดั
บ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

รายการ

จํานวน
๒
๒
๓
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๒
๑

ราคาต่ อ
หน่ วย
๒๖,๕๐๐
๒๖,๕๐๐
๗,๕๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๒๖,๐๐๐
๒๓,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๗,๐๐๐
๓๗,๐๐๐
๙๐,๐๐๐

จํานวน
เงิน
๕๓,๐๐๐
๕๓,๐๐๐
๒๒,๕๐๐
๒๒,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๕๒,๐๐๐
๒๓,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗๔,๐๐๐
๙๐,๐๐๐

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่
กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริ โอ
กล้องส่ องทางไกลแบบ ๒ ตา
เครื' องชัง' Cent-O-Gram
เครื' องชัง' Triple Beam
เครื' องชัง' ไฟฟ้ าสําหรับงานวิเคราะห์ ชัง' ได้ละเอียด ๐.๐๑ กรัม
เครื' องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
ตูถ้ ่ายเชืFอแบบมี Laminar Flow
ตูเ้ ย็น (Refrigeratkor) ขนาด ๗ คิวบิกฟุต
หม้อนึ'งอัดไอ Auto clave
เครื' องมือวัดเก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ แบบดิจิตอล (Data Logger)
พร้อมหัววัดค่าสาขาชีววิทยา
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ
๑๓๖๖x๗๖๘ พิกเซล ขนาด ๓๒ นิFว
เครื' องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ สําหรับงานประมวลผล
เครื' องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐๐
ANSI Lumens
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิFว
หุ่นจําลองแสดงอวัยวะมนุษย์
เครื' องดับเพลิงชนิ ดนํFายาเหลวระเหยขนาด ๒๐ ปอนด์

๑

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

๑
๑

๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐
๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐

๑
๑
๑

๑๑,๙๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๑,๕๐๐

๑๑,๙๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๑,๕๐๐

-๒๑. กล้ องจุลทรรศน์ ชนิดกระบอกตาคู่
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชนิดกระบอกตาคู่ เอียง ๔๕ องศา หมุนได้ ๓๖๐ องศา มีปุ่มล็อคตรึ งให้อยูก่ บั ที' สามารถปรับ
ระยะห่างระหว่างกระบอกตาได้ ๔.๘-๗.๗cmและปรับ Diopterได้
เลนส์ตา:
ชนิดเห็นภาพกว้าง กําลังขยาย ๑๐X และ ๑๕X อย่างละ ๑ คู่ พร้อม Pointer สามารถปรับ
ความชัดเจนได้ ๑ ข้าง
เลนส์วตั ถุ
เป็ นเลนส์ที'แก้ความคลาดรงค์ของแสงสี (Aberration) เลนส์เป็ นแบบPlanAchromaticซึ' งมีระบบ
ป้ องกันเชืF อรา มีกาํ ลังขยาย ๔ ขนาด คือ ๔X, ๑๐X, ๔๐X(Spring) และ ๑๐๐X (Spring, Oil)
อย่างละ ๑ หัว
แท่นวางสไลด์:
แบบสี' เหลียม ติดตัFงอย่างแข็งแรงกับตัวกล้อง ทําด้วยโลหะขนาด ๑๒๐x๑๓๐มม.พร้อมระบบ
ปรับเลื'อนสไลด์ (Mechanical Stage)
ระบบโฟกัส:
มีปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียด ชนิดแกนร่ วมกัน(Coaxial)
เลนส์รวมแสง
ชนิด Abbe condenser NA.๑.๒๕ สามารถปรับเลื'อนขึFนลงได้ มีlris Diaphragm พร้อมแป้ นใส่
กระจกกรองแสง มีแผ่นกรองแสงสี นF าํ เงิน เหลืองและเขียว อย่างละ ๑ แผ่น
ระบบให้แสงสว่าง: ชนิด Built-in Halogen ๖ โวลต์ ๒๐ วัตต์ใช้ไฟฟ้ า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์ มีสวิทช์เปิ ด-ปิ ดและ
ระบบเร่ งหรี' ไฟ(Dimmer) มีฟิวส์ป้องกันไฟฟ้ าลัดวงจร
ระบบกันกระแทก: มีระบบล็อกป้ องกันไม่ให้สไลด์กระแทกกับเลนส์วตั ถุ
ระบบป้ องกันเชืF อรา: มีระบบป้ องกันเชืF อรา
อุปกรณ์ประกอบ:
- ถุงคลุมกล้อง
๑ ใบ
หลอดไฟอะไหล่
๒ หลอด
- ฟิ วส์อะไหล่
๒ หลอด
สารดูดความชืF น(Silica gel)
๑ ห่อ
- นํFามัน lmmersion oil
๕ cm๓
- กระดาษเช็ดเลนซ์
๑ ห่อ
บรรจุภณั ฑ์: กระเป๋ าบรรจุกล้องพร้อมหู หิFวมีกุญแจล็อค๒ ตําแหน่ง พร้อมสายสะพายเพื'อการเคลื'อนย้ายได้สะดวก
ภายในกระเป๋ าบุดว้ ยฟองนํFาหรื อโฟม เป็ นช่องขนาดพอดีกบั กล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์ต่างๆ
ป้ องกันการกระแทกและความเสี ยหายที'จะเกิดกับกล้องและอุปกรณ์
มาตรฐาน:
ได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑มีคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็ นภาษาไทยพร้อมภาพประกอบ
๑. กล้ องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอ
หัวกล้อง:

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หัวกล้อง:

ชนิดกระบอกตาคู่ เอียง ๔๕ องสา หมุนได้ ๓๖๐ องศา ทําด้วยโลหะที'แข็งแรงสามารถ
ปรับระยะห่างระหว่างกระบอกตาได้ ปรับ Diopter ได้ที'กระบอกตาทัFงข้างซ้ายและขวา

-๓เลนซ์ตา:
ชนิดเห็นภาพกว้างSuperWide Field กําลังขยาย ๑๐X เห็นภาพกว้าง ๒๓mm พร้อม
เคลือบสารป้ องกันเชืF อรา
เลนซ์วตั ถุ:
แบบปรับกําลังขยายต่อเนื'อง ๐.๗x-๔.๕xซูมได้กาํ ลังขยายสู งสุ ด ๔๕เท่า พร้อมเคลือบ
สารป้ องกันเชืF อรา
ระยะการทํางานของกล้อง: มีระยะ Working Distance ปรับระยะการทํางานได้ ๑๐๐มม.
แท่นวางวัตถุ:
มีแผ่นรองรับวัตถุ ๒ แผ่น ที'เป็ นแผ่นวงกลมทึบสี ขาว,ดํา และกระจกฝ้ า สามารถถอด
เปลี'ยนได้
ระบบไฟ:
มีชุดไฟส่ อง ๒ ชุด คือ ๑. ไฟสิ องบน(lncident light) และ ๒. ไฟส่ องล่าง
(teansmittedlight) มีสวิตช์เปิ ด-ปิ ด และ ระบบเร่ งหรี' ไฟ ใช้ไฟฟ้ า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐เฮิร์ต
มีฟิวส์ป้องกันไฟฟ้ าลัดวงจร
ระบบป้ องกันเชืF อรา:
มีระบบป้ องกันเชืF อรา
อุปกรณ์ประกอบ:
- ถุงคลุมกล้อง
๑ ใบ
- หลอดไฟอะไหล่
๒ หลอด
- ฟิ วส์อะไหล่
๒ หลอด
- สารดูดความชืFอ(Silica gel)
๑ ห่อ
บรรจุภณั ฑ์
กระเป๋ าบรรจุกล้องพร้อมหู หิFวมีกุญแจล็อก๒ ตําแหน่ง พร้อมสายสะพายเพื'อการ
เคลื'อนย้ายได้สะดวกภายในกระเป๋ าบุดว้ ยฟองนํFา หรื อโฟมเป็ นช่องขนาดพอดีกบั กล้อง
จุลทรรศน์ และอุปกรณ์ต่างๆ ป้ องกันการกระแทกและความเสี ยหายที'จะเกิดกับกล้อง
และอุปกรณ์
มาตรฐาน:
ได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑
มีคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์เป็ นภาษาไทยพร้อมภาพประกอบ
๓. กล้ องส่ องทางไกล แบบ ๒ ตา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

กล้องสองตา มีกาํ ลังขยาย ๑๐ เท่า ขนาดหน้ากล้องไม่นอ้ ยกว่า๕๐มม.
ระบบการเคลือบเลนส์ Multi Coated
ปริ ซึม แบบ Roofหรื อ Porro prism
ขนาดของมุมมองภาพ(Field of view) ไม่นอ้ ยกว่า ๗ องศา
การปรับสายตาใช่ปุ่มปรับความคมชัดระหว่างกระบอกตาทัFง ๒ ข้าง
สามารถปรับระยะห่างระหว่างกระบอกตาได้

-๓๔. เครื.องชั. ง Cent - O – Gram
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑. เป็ นเครื' องชัง' ชนิด ๔ คาน มีจานรับนํFาหนักแบบแขวน ๑ จาน ทําด้วยโลหะสแตนเลส(Stainless Steel)
๒. บนคานมีสเกลบอกนํFาหนักที'ชงั' ได้ ๔ คาน และมีตุม้ นํFาหนักที'สามารถเลื'อนไปมาบนคานได้สะดวก และ
ตุม้ นํFาหนักสามารถล็อกอยูใ่ นตําแหน่งที'ตอ้ งการได้อย่างมัน' คง
๓. ชัง' นํFาหนักได้ละเอียดถึง ±๐.๐๑ กรัม
๔. สามารถชัง' นํFาหนักได้ตF งั แต่๐.๐๑ กรัม และสู งสุ ดได้ ๓๐๐ กรัม
๕. มีที'สาํ หรับปรับศูนย์ของเครื' องชัง' ได้
๖. มีอุปกรณ์สาํ หรับใช้ป้องกันลมและฝุ่ นละออง
๗. ผูเ้ สนอราคาต้องระบุ รุ่ น ยีห' ้อ ในใบเสนอราคา
๘. เป็ นอุปกรณ์ที'ได้มาตรฐาน IOS๙๐๐๑ หรื อผลิตจากโรงงานที'ได้รับมาตรฐาน IOS๙๐๐๐
๕. เครื.องชั. ง Triple Beam
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑. เป็ นเครื' องชัง' ชนิดมี ๓ คาน
๒. อ่านค่าในตัวได้จาก ๐-๖๑๐ กรัม
๓. มีตุม้ นํFาหนักเพิ'มอีก ๓ ตุม้ แต่ละตุม้ มีนF าํ หนักต่างกัน สามารถอ่านค่าเต็มสเกลได้ ๒,๖๑๐ กรัม
๔. ชัง' ได้ละเอียด๐.๑ กรัม
๕. มีแม่เหล็กช่วยหน่วงการแกว่งของคันชัง'
๖. มีที'สาํ หรับปรับศูนย์ของเครื' องชัง' ได้
๗. ฐานทําด้วยโลหะเคลือบสี กนั สนิม
๘. จานรับนํFาหนักทําด้วยโลหะไม่เป็ นสนิม หรื อ สแตนเลส
๙. ผูเ้ สนอราคาต้องระบุ รุ่ น ยีห' ้อ ในใบเสนอราคา
๑๐. เป็ นผลิตภัณฑ์ที'ได้รับมาตรฐาน IOS๙๐๐๑ หรื อผลิตจากโรงงานที'ได้รับมาตรฐาน IOS ๙๐๐๐
๖. เครื.องชั. งไฟฟ้าสํ าหรับงานวิเคราะห์ ชั. งได้ ละเอียด ๐.๐๑ กรัม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

-๔๑. เป็ นเครื' องชัง' ไฟฟ้ าระบบแม่เหล็กไฟฟ้ าแบบชัง' ด้านบนผลแสดงผลเป็ นตัวเลขไฟฟ้ า
(LCD digital display)
๒. สามารถชัง' นํFาหนักได้สูงสุ ด ๖๐๐ กรัม
๓. อ่านค่าได้อย่างละเอียด(Readability) ๐.๐๑ กรัม ได้ตลอดช่วงการชัง' และมีค่าความเที'ยงตรงในการชัง'
ซํFา(Repeatability) ๐.๐๑ กรัม
๔. สามารถหักค่านํFาหนักภาชนะ (Tarring range) ได้ตลอดช่วงการชัง' ๖๐๐ กรัม
๕. มีโปรแกรมใช้งานเฉพาะ (Application Modes)ให้มาเป็ นมาตรฐาน สามารถตัFงสภาพการชัง' ของเครื' อง
ชัง' เพื'อชัง' นํFาหนัก, นับจํานวนชิFนและคํานวณค่าเฉลี'ยต่อชิFน เทียบนํFาหนักรวมสะสม และแสดงค่า
นํFาหนักค้างไว้ได้และสามารถชัง' สารใต้เครื' องชัง' ได้(Weight Below Hook)
๖. สมารถเปลี'ยนหน่วยการชัง' เป็ นหน่วยอื'นๆ นอกจากกรัมได้ เช่นoz,ozt,dwt,tacls
๗. กรณี กระแสไฟฟ้ าขัดข้อง สามารถใช้งานได้ดว้ ย External Battery เช่น แบตเตอรี' ขนาดAA
๘. มีสัญลักษณ์แสดงกําลังไฟฟ้ าที'เหลือภายในเครื' อง เมื'อใช้พลังงานจาก Battery
๙. ตัวเครื' องทําจากโลหะเคลือบสรที'ทนการกัดกร่ อนของสารเคมีหรื อดีกว่า จานชัง' ทําด้วยโลหะสแตนเล
สมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า ๑๒cmหรื อไม่นอ้ ยกว่า ๑๒x๑๒cm
๑๐. มีสวิตช์สาํ หรับล็อคเพื'อป้ องกันการเปลี'ยนโปรแกรมของเครื' องจากผูอ้ ื'น
๑๑. มีห่วงสําหรับป้ องกันการเคลื'อนย้ายของเครื' อง (Security Bracket)
๑๒. เป็ นเครื' องชัง' ที'ผลิตโรงงานที'ได้มาตรฐาน IOS ๙๐๐๑
๑๓.เป็ นเครื' องชัง' ที'ผลิตและได้มาตรฐาน(CE Mark) สําหรับการป้ องกันการรบกวนจากสนามแม่เหล็ก
๑๔.ใช้ไฟฟ้ า ๒๒๐โวลท์๕๐ เฮิรตซ์
๑๕.ผูเ้ สนอราคาต้องระบุ ยีห' อ้ รุ่ น ไว้ในใบเสนอราคา

-๕๗. เครื.องถ่ ายทอดสั ญญาณภาพ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑. สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ หรื อภาพจากกล้องจุลทรรศน์ มีตวั เชื'อมระหว่างตัวกล้อง
จุลทรรศน์กบั ตัวถ่ายทอดสัญญาณ ซึ' งภายในมีเลนส์ขนาด ๘มม. เพื'อนําภาพออกทางโทรทัศน์ หรื อ
โปรเจคเตอร์ หรื อคอมพิวเตอร์
๒. มีช่องรับสัญญาณสี ยงพูดจากเครื' องถ่ายทอดสัญญาณภาพโดยตรง
๓. มีระยะโฟกัสตัFงแต่ ๖มม. ขึFนไปถึงระยะอนันต์
๔. มีแขนกล้องยาว ๖๐ ซม. อยูบ่ นฐานที'สมดุลใช้งานได้ง่าย
๕. ความละเอียดภาพ (image pixels) ไม่นอ้ ยกว่า ๘๐๐,๐๐๐Pixels
๖. อัตราการขยายไม่นอ้ ยกว่า ๕๐:๑ เท่า
๗. มีMicroscopeadapter lens ๑ชุด
๘. ใช้กบั กระแสไฟฟ้ า ๒๒๐โวลท์๕๐ เฮิรตซ์
๙. ผูเ้ สนอราคาต้องระบุ ยีห' ้อ รุ่ น ในใบเสนอราคา
๑๐. อุปกรณ์ประกอบ
๑๐.๑สายสัญญาณภาพและเสี ยง ๑ ชุด เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดทองแดงในสายนําสัญญาณไม่รวมสาย
ชีลด์ไม่นอ้ ยกว่า ๑มม. ความยาวของสายไม่นอ้ ยกว่า ๕ ม.
๑๐.๒ มีกระเป๋ า หรื อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์
๑๑. มีคู่มือการใช้งานเป็ นภาษาไทย
๑๒. เอกสารที'บ่งบอกลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ และ Catalog ต้นฉบับจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต
๑๓.มีบริ การหลังการขาย เช่น ซ่อมบํารุ ง อะไหล่ และมีบริ การตรวจเช็คสภาพหลังการขายอย่างน้อย
ปี ละ ๑ ครัFง
๑๓. มีการสาธิ ตวิธีการใช้ให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที'กาํ หนด
๑๔. มีการอบรมวิธีการใช้ การดูแล และการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี

-๖๑๕.

รับประกันคุณภาพไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี
๘. ตู้ถ่ายเชื(อแบบมี Laminar Flow

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑. ตูถ้ ่ายเชืFอแบบมี Laminar Flow
๒. ขนาดของตูไ้ ม่นอ้ ยกว่า ๙๐x๖๐x๕๖ ซม.
๓. หมวกครอบไส้กรองทําด้วยไม้อดั ความหนาไม่นอ้ ยกว่า ๑๐มม. บุฟอร์ เมก้าทัFงสองด้าน
๔. ไส้กรองเป็ นเฮปาฟิ ลเตอร์ (heap filter) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๑๒x๑๒x๕.๘๗ นิFว สมรรถนะความปลอดภัย
ในการกรองจุลินทรี ยข์ นาดไม่นอ้ ยกว่า ๐.๓ ไมครอน ไม่นอ้ ยกว่า ๙๙%
๕. มีพดั ลมเป่ าอากาศทางด้านบน เป่ าผ่านเฮปาฟิ ลเตอร์ เพื'อกรองจุลินทรี ย ์
๖. มีหลอดอัลตร้าไวโอเลตสําหรับฆ่าเชืFอ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัตต์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ติดตัFง
ภายในตูอ้ ย่างเรี ยบร้อย
๗. มีกระจกใสปิ ดด้วยฟิ ล์มป้ องอันตรายจากแสง UV และมีสวิตช์ตดั การทํางานของหลอด UV เมื'อฝาตูเ้ ปิ ด
ออกก่อนที'จะทํางาน
๘. มีสัญญาณเตือนความผิดพลาดและความปลอดภัยทัFงแสงและเสี ยงเมื'อพัดลมหยุดหมุน
๙. ใช้กบั ไฟฟ้ า ๒๒๐โวลท์๕๐ เฮิรตซ์
๑๐. มีคู่มือการใช้งานเป็ นภาษาไทย
๑๑. มีการสาธิ ตการใช้งานให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที'กาํ หนด
๙. ตู้เย็น (Refrigerator) ขนาด ๗ คิวบิกฟุต
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑. มีขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า ๗ ลูกบาศก์ฟุต มีช่องแช่แข็งแยกจากช่องแช่เย็น ชนิดตูย้ นื มีฝาปิ ดสนิท
๒. มีระบบละลายนํFาแข็งได้อตั โนมัติ
๓. มีเทอร์ โมสตัต(Themostat)ควบคุมความเย็น ปรับระดับความเย็นได้ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ระดับและระบบ
ตัดไฟอัตโนมัติเมื'อความเย็นถึงระดับที'ตอ้ งการ

-๗๔. มีถาดวางนํFาแข็ง และมีชF นั วางของอย่างน้อย ๓ ชัFน
๕. ขาตูเ้ ย็นเป็ นพลาสติกแข็งที'มีความแข็งแรงทนทาน
๖. มีเครื' องหมายประหยัดไฟเบอร์ ๕
๗. ใช้ไฟฟ้ ากระแสสลับ ๒๒๐โวลท์๕๐เฮิรซ์
๘. มีคู่มือการใช้งานเป็ นภาษาไทย
๙. มีการรับประกันคอมเพรสเซอร์ ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
๑๐. หม้ อนึ.งอัดไอ(Autoclave)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑. ตัวหม้อทําด้วยอลูมิเนียมอย่างหนา ปริ มาตรภายในหม้อ ๒๐ ลิตร ทนความดันไอนํFาได้ไม่นอ้ ยกว่า ๑๕
ปอนด์/ตารางนิFว มีหน้าปั ดแสดงความดันไอนํFาขณะใช้งาน และมีวาล์วควบคุมความดันไอนํFาตาม
ต้องการ
๒. ถังชัFนในทําด้วยอลูมิเนียมอย่างดี สามารถแยกออกมาทําความสะอาดได้
๓. สามารถนึ'งที'อุณหภูมิ ๑๒๑ºC
๔. มีฝาปิ ด-เปิ ด และสามารถปิ ดได้อย่างแน่นหนา หรื อมีสกรู สาํ หรับล็อกฝา ๖ ชุด ที'สามารถยึดติดปิ ดฝาได้
อย่าแน่นหนา พร้อมสกรู ล็อกฝาสํารอง ๔ ชุด
๕. หูจบั หม้อนึ'งทําด้วยวัสดุที'แข็งแรง ทนทาน และทนความร้อน
๖. มีระบบวงจรไฟฟ้ าในตัวติดกับถังหม้อ ใช้ไฟฟ้ า ๒๒๐โวลท์๕๐ เฮิรตซ์
๗. ผูเ้ สนอราคาต้องระบุ ยีห' ้อ รุ่ น และประเทศผูผ้ ลิตในใบเสนอราคา
๘. มีเอกสารที'บ่งบอกลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ และ Catalog จากบริ ษทั ผูผ้ ลิต
๙. มีคูม้ ือการใช้งานเป็ นภาไทย
๑๐. รับประกันคุณภาพไม่นอ้ ยกว่า๒ ปี

-๘๑๑. เครื.องมือวัด เก็บ วิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์ แบบดิจิตอล (Data Logger)
พร้ อมหัววัดค่ าสาขาชี ววิทยา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เป็ นเครื' องมือสําหรับวัดค่าต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) การไฟฟ้ า สารละลายปริ มาณ
ออกซิ เจนในนํFา ความเข้มแสง และอุณหภูมิ สารมารถใช้แทนเครื' องมือวัดต่างๆ ได้ พร้อมสารมารถเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดว้ ยการต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
๑. เครื' องเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
๑.๑ มีจอแสดงผลข้อมูล เช่น ตัวอักษร ตัวเลข และอื'นๆ
๑.๒ สามารถต่อหัววัดได้ไม่นอ้ ยกว่า ๖ ชนิด
๑.๓ มีหน่วยความจําในตัวเครื' อง และบันทึกข้อมูลได้อย่างต่อเนื'อง
๑.๔ มีแบตเตอรี' ที'สามารถชาร์ จไฟได้
๑.๕ สามารถเชื'อมต่อเข้ากับเครื' องคอมพิวเตอร์ ที'แสดงผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ทนั ที
๑.๖ อุปกรณ์ ประกอบด้วย
- เครื' องเก็บข้อมูล (Data Logger) จํานวน ๑ เครื' อง
- สายเชื'อมต่อกับเครื' องคอมพิวเตอร์ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ เส้น
- คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
๒. โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
สามารถติดตัFงบนเครื' องคอมพิวเตอร์ แบบตัFงโต๊ะ และแบบพกพา ที'ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Window ๒๐๐๐
หรื อสู งกว่า มีลิขสิ ทธิ‚ ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถแสดงผลข้อมูล เช่น แสดงด้วยมิเตอร์ แบบมีเข็มชีF
สเกล ตัวเลข กราฟ ตาราง เก็บรวบรวมผลข้อมูลใบงานที'สร้างขึFน บันทึกข้อมูล กําหนดพิสัยการวัดของ
หัววัด และ/หรื ออื'นๆ
๓. หัววัด
ประกอบด้วย หัววัดค่าการนําไฟฟ้ า หัววัด pH หัววัดออกซิ เจน หัววัดระดับความเข้มแสง และหัววัด
อุณหภูมิ หรื ออื'นๆ ที'สามารถใช้ร่วมกับเครื' องเก็บวิเคราะห์ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ แบบดิจิตอลได้

-๙๑๒. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดภาพ ๑,๓๖๖x๗๖๘พิกเซลิขนาด ๓๒ นิว(
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑. ระดับความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ๑๓๖๖ x ๗๖๘พิกเซล
๒. ขนาดจอภาพไม่นอ้ ยกว่า ๓๒ นิFว
๓. แสดงด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
๔. มีช่องต่อ HDMI ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ เพื'อการต่อสัญญาภาพ และเสี ยง
๕. มีช่องต่อแบบ USB ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ ภาพยนตร์
๖. มีช่องต่อแบบ AV,DVD Component
๗. ระบบซ้อนภาพ (PIP) ๑จูนเนอร์
๘. ระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Picture Sensor)
๑๓. เครื.องคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค สํ าหรับงานสํ านักงาน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ ยกว่า ๒ แกนหลัก (๒core)จํานวน ๑ หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ'ง หรื อดีกว่า ดังนีF
๑.ในกรณี ทีมีหน่วยความจําแบบ L๒ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๒MB ต้องมีความเร็ วสัญญาณ
นาฬิกาพืFนฐานไม่นอ้ ยกว่า ๒.๕GHz หรื อ
๒.ในกรณี ทีมีหน่วยความจําแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๓MB ต้องมีความเร็ วสัญญาณ
นาฬิกาพืFนฐานไม่นอ้ ยกว่า ๑.๖GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓หรื อดีกว่าขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๔GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า ๕๐๐ GB จํานวน ๑ หน่วย
-มีจอภาพชนิด WXGA หรื อดีกว่ามีขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ นิFว
-มี DVD – RW หรื อดีกว่าจํานวน ๑ หน่วย

- ๑๐ -มีช่องเชื' อมต่อระบบเครื อข่ายแบบ (Network Interface)แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-Tหรื อดีกว่าจํานวนไม่
น้อยกว่า ๑ ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.llb, g, n) และ Bluetoo
๑๔. เครื.องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่ น้อยกว่ า ๒๐๐๐ANSI Lumens
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑. เป็ นเครื' องฉายภาพแบบ LCD หรื อ DLP หรื อดีกว่า
๒. สามารถแสดงผล ที'ความละเอียดระดับ XGA หรื อ WXGA หรื อดีกว่าได้
๓. ความสว่างสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐๐ANSI Lumens
๔. มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐๐: ๑ในแบบ LCD หรื อไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐๐: ๑ ในแบบ DLP
๕. มีระบบปรับภาพให้คมชัด (Focus) พร้อมมีระบบปรับแก้ไขปั ญหาการแสดงผลภาพสี' เหลี'ยมคางหมู
(Keystone Correction) ในแนวตัFงไม่นอ้ ยกว่า +/- ๑๕ องศา
๖. มีระบบค้นหาและเลือกสัญญาณภาพ
๗. มีระบบปรับภาพให้คมชัด (Focus) และมีระยะฉายภาพทัว' ทัFงกระดาน Active Board
๘. สามารถทํางานในระบบประหยัดพลังงานได้ เพื'อยืดอายุของหลอดภาพ
๙. หลอดฉายภาพที'เสนอต้องมีการรับประกันอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า ๘๐๐๐ ชัว' โมง หรื อ ๑ ปี แล้วแต่
อย่างใดอย่างหนึ'งถึงก่อน
๑๐. มีช่องต่อสัญญาณเข้า อย่างน้อยดังนีF
๑๐.๑ ช่องสัญญาณ RGB D-Sub ๑๕ pin

ไม่นอ้ ยกว่า

๑

ช่อง

๑๐.๒ ช่องต่อสัญญาณ USB

ไม่นอ้ ยกว่า

๒

ช่อง

๑๐.๓ ช่องต่อสัญญาณ OTG

ไม่นอ้ ยกว่า

๑

ช่อง

๑๐.๔ ช่องต่อเสาสัญญาณพร้อมเสาสัญญาณ

ไม่นอ้ ยกว่า

๑

ช่อง

๑๐.๕ช่องเก็บหน่วยความจําแบบ Micro SD

ไม่นอ้ ยกว่า

๑

ช่อง

- ๑๑ ๑๐.๖มีช่องต่อสัญญาณเสี ยงใช้สาํ หรับขยายเสี ยง

ไม่นอ้ ยกว่า

๑

ช่อง

๑๐.๗ มีช่อง HDMI

ไม่นอ้ ยกว่า

๑

ช่อง

๑๑. มีสายสัญญาณเชื'อมต่อแบบ VGA ความยาวไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ เมตร จํานวน ๑ เส้น
๑๒. มีสาย AC ที'ผา่ นมาตรฐาน UL หรื อ IEC ๖๐๙๕๐ จํานวน ๑ เส้น
๑๓. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และมีกระเป๋ าใส่ เครื' องโปรเจคเตอร์ แบบ Short Throw
๑๔. มี CPU ติดตัFงภายในเครื' องอย่างน้อย ๔Core Chip พร้อม Android ๔.๐ที'สามารถ ใช้งานกับ
จอรับภาพหรื อ Active Board ได้โดยไม่ตอ้ งต่อเชื'อมผ่านคอมพิวเตอร์ หรื อโน๊ตบุค๊
๑๕. มี Remote ควบคุมดังนีF
๑๕.๑ มี Remote ควบคุมระยะไกลของระบบ Android ได้
๑๕.๒ มี Remote ควบคุมการทํางานของโปรเจคเตอร์ ได้
๑๖. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อรับรองอะไหล่ ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรื อ ผูน้ าํ เข้า
๑๕. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑. จอม้วนเก็บในกล่องได้
๒. บังคับจอ ขึFน ลง หยุด ด้วยสวิตช์ หรื อ รี โมทคอนโทรล
๓. ใช้ไฟฟ้ า AC ๒๒๐โวลท์๕๐ เฮิรตซ์
๔. ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิFว
๑๖. หุ่นจําลองแสดงอวัยวะมนุษย์
จํานวน ๗ รายการ ประกอบด้วย
๑. หูจาํ ลอง
๒. ไตจําลอง
๓. หุ่นนัยน์ตาจําลอง
๔. หุ่นจําลองโครงกระดูกมนุษย์
๕. หุ่นจําลองหัวใจ

- ๑๒ ๖. หุ่นจําลองมนุษย์ครึ' งตัว
๗. หุ่นจําลองแสดงส่ วนตัวอวัยวะเพศหญิง
๘. หุ่นจําลองแสดงส่ วนตัดอวัยวะเพศชาย
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแต่ ละรายการ ดังนี(
๑. หูจาํ ลอง
๑. เป็ นหุ่นจําลองที'แสดงส่ วนประกอบของหูส่วนนอก,ส่ วนใน,ส่ วนกลาง
๒. เป็ นหุ่นจําลองหูที'สามารถถอดชิFนส่ วนออกมาประกอบได้ไม่ต'าํ กว่า ๓ ชิFนส่ วน
๓. ตัวของหุ่นจําลอง ทําด้วยวัสดุคงทน
๔. ตัวหุ่นจําลองตัFงอยูบ่ นฐานที'มนั' คงและแข็งแรง
๕. มีหมายเลขระบุติดอยูท่ ี'ส่วนประกอบของแต่ละโครงสร้าง และติดชื'อกํากับไว้ที'ฐานทัFงภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
๒. ไตจําลอง
๑. เป็ นหุ่นไตจําลองไตของมนุษย์ แสดงให้เห็นโครงสร้างภายในของไตผ่าซี กได้
๒. ตัวหุ่นจําลองทําด้วยวัสดุคงทน
๓. ตัวหุ่นจําลองลงสี ตามธรรมชาติ
๔. ตัวหุ่นจําลองตัFงอยูบ่ นฐานที'มนั' คงและแข็งแรง
๕. มีตวั เลขที'ติดอยูท่ ี'โครงสร้างแต่ละส่ วน และติดชื'อทัFงภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที'ฐาน
๓. หุ่นนัยน์ตาจําลอง
๑. เป็ นหุ่นจําลองระบบตา แสดงให้เห็นส่ วนตัดของตา ระบบประสาท และระบบกล้ามเนืFอที'เกาะ
ดวงตาเลนส์ ตา ม่านตา และอื'นๆ
๒. ตัวหุ่นจําลองระบบดวงตานัFนหล่อและทําด้วยวัสดุคงทน
๓. ตัวหุ่นจําลองตัFงอยูบ่ นฐานที'มนั' คงและแข็งแรง

- ๑๓ ๔. มีหมายเลขระบุส่วนประกอบที'สาํ คัญและมีชื'อส่ วนประกอบกํากับด้วยหมายเลขที'ฐานติดตัFงทัFง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๔. หุ่นจําลองโครงสร้างกระดูกมนุษย์
๑. เป็ นหุ่นจําลองโครงกระดูกมนุษย์ ความสู งไม่ต'าํ กว่า ๑๖๕ เซนติเมตร
๒. เป็ นหุ่นจําลองโครงกระดูกที'มีขนาดและสี เหมือนของจริ ง
๓. ตัวหุ่นจําลองทําด้วยวัสดุคงทน
๔. มีฐานที'มนั' คงและแข็งแรง สําหรับตัFงหรื อแขวนโครงกระดูกได้
๕. หมายเลขระบุส่วนประกอบที'สาํ หรับ และมีชื'อส่ วนประกอบกํากับด้วยหมายเลขที'ฐานที'ตF งั ทัFง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕. หุ่นจําลองหัวใจมนุษย์
๑. เป็ นหุ่นจําลองหัวใจมนุษย์ ที'แสดงให้เห็นถึงส่ วนประกอบภายในของหัวใจ
๒. แสดงส่ วนต่างๆ ของหัวใจ เช่น ห้องต่างๆ ลิFนหัวใจ เส้นเลือดใหญ่ที'ติดต่อกับหัวใจ
๓. หุ่นจําลองหัวใจสามารถแยกหรื อถอดประกอบได้ไม่ต'าํ กว่า ๑๒ ชิFน
๔. ตัวของหุ่นหัวใจจําลอง ทําด้วยวัสดุคงทน และสี เสมือนของจริ ง
๕. มีหมายเลขติดไว้ที'ส่วนประกอบสําคัญแต่ละส่ วน และชื'อกํากับหมายเลขติดไว้ที'ฐาน
๖. ติดตัFงอยูใ่ นฐานที'มนั' คง และแข็งแรง
๖. หุ่นจําลองมนุษย์ครึ' งตัว (แสดงอวัยวะภายในถอดออกได้)
๑. เป็ นหุ่นจําลองที'แสดงให้เห็นถึงอวัยวะภายในร่ างกาย ได้แก่ สมอง ตา หลอดลม ปอดหัวใจ ตับ
ม้าม ไต กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ ช่องคลอด มดลูก อวัยวะเพศหญิง – ชาย ไส้ติ'ง
เต้านม ขากรรไกรล่าง กระดูกเชิงกรายเพศชาย – เพศหญิง และตัวอ่อนทารก
๒. ด้านหลังเปิ ดตัFงแต่ สมองถึงกระดูกก้นกบ แสดงการเชื'อมโยงของข้อกระดูกสันหลังซี' โครง ไข
สันหลัง และประสาท
๓. ลําตัวหุ่นมีอวัยวะแบ่งได้ไม่นอ้ ยกว่า ๔๐ ชิFน

- ๑๔ ๔. แต่ละชิFนระบุหมายเลขกํากับไว้ตรงกับคู่มือการใช้
๕. ตัFงอยูใ่ นฐานที'มนั' คง และแข็งแรง
๖. ขนาดความสู งของหุ่น โดยไม่รวมฐาน มีขนาดไม่ต'าํ กว่า ๘๐ ซม.
๗. ทําด้วยวัสดุที'คงทน
๘. อุปกรณ์ประกอบ
- คู่มือการใช้ ข้อควรระมัดระวัง การเก็บรักษา เป็ นภาษไทยอย่างละเอียด
- อุปกรณ์ที'คลุมในการเก็บรักษา
๗. หุ่นจําลองแสดงส่ วนตัดอวัยวะเพศหญิง
๑. เป็ นหุ่นจําลองแสดงอวัยวะเพศหญิง ส่ วนตัดระบบขับถ่าย แสดงส่ วนต่างๆ ของเส้นเลือดและ
ชัFนของผิวหนัง
๒. ตัวของหุ่นจําลองติดกับฐานที'มนั' คง และแข็งแรง
๓. ตัวของหุ่นจําลอง ทําด้วยวัสดุที'คงทน
๘. หุ่นจําลองแสดงส่ วนตัดอวัยวะเพศชาย
๑. เป็ นหุ่นจําลองแสดงอวัยวะเพศชาย ส่ วนตัดระบบขับถ่ายแสดงส่ วนต่างๆ ของเส้นเลือดและชัFน
ของผิวหนัง
๒. ตัวของหุ่นจําลองติดกับฐานที'มนั' คง และแข็งแรง
๓. ตัวของหุ่นจําลอง ทําด้วยวัสดุที'คงทน
๑๗. เครื.องดับเพลิงชนิดนํา( ยาเหลวระเหย ขนาด ๒๐ ปอนด์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑. สมารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกปะเภทอย่างรวดเร็ ว และมีระดับความสามารถมนการดับเพลิง(Fire Rating)
๒. ใช้หลักการดับเพลิงโดยการขับดันผงเคมีออกมาคลุมพืFนที'ที'เกิดเพลิงไหม้ ทําให้อบั อากาศ จึงสามารถ
สกัดกัFนออกซิ เจนในการที'จะทําปฏิกิริยากับเชืFอเพลิงทําให้ไฟดับลง
๓. ถังมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ ปอนด์

