
 
 
 
 
 
 

 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
----------------------------- 

   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคา
ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 739,000.00 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

   ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน   1 ชุด 

 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
             1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
             2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
               3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
             4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
            5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
            6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
         7.  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
            8.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
             9.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ   
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
              10.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ ........................ระหว่างเวลา .............. น. ถึง .............. น. 
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         ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tsu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074 673207 หรือ 074 609600 ต่อ 7163 ในวันและเวลาราชการ 

  ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน พ.ศ. 2564 
  
 
 

(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วน
ที่ 2) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ มทษ(พท.)      /2564 
การซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลงวันที่         มิถุนายน 2564 
………………………………….. 

   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  1 ชุด 

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
             1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                     1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                   1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                     1.3 สัญญาซื้อขายทั่วไป 
                    1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
                         (1) หลักประกันสัญญา 
                     1.5 บทนิยาม 
                           (1)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                         (2)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                   1.6 แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                           (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                          (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

       2.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                    2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
                    2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                     2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                    2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเ ครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                      2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                     2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                   2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
                     2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
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                    2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                     2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

            3.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
                      3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                        (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                              (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                        (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                          (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                          (4) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                               (4.1)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                               (4.2)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                          (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                               ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบใน
ข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                    3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                        (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                           (2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
                           (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
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                             ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

          4.  การเสนอราคา 
                   4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย 
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
              4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน 
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
                          ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได ้
                    4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้ส่งมอบพัสดุ 
                    4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                            ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 7 วัน 
                    4.5 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
                     4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ระหว่างเวลา .............. น. ถึง .............. น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                     4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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                    4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ตาม
ข้อ 1.5 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                   หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อน
หรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะ
พิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอราย
นั้นมิใช่เป็นผู้ริ เริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ 
มหาวิทยาลัย 
                    4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                            (1)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                             (2)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                            (3)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
ที่ก าหนด 
                            (4)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                             (5)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

           5. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                    5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                     5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                          กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                    5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น 
                      5.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
                          (1)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย 
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                           (2)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                            (3)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                    5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
                  5.6 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็ จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                         ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 
                  5.7 ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 

            6. การท าสัญญาซื้อขาย 
                    6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้ 
                      6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท าการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 หรือท าข้อตกลงเป็น
หนังสือ กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
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                           (1) เงนิสด 
                           (2)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค          
หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
                           (3) หนั ง สื อ ค้ า ป ร ะกั น ขอ ง ธ น าค า ร ภ าย ในป ระ เทศ  ต า มตั ว อย่ า ง ที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
                           (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
                           (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัย ได้รับ
มอบไว้แล้ว 

           7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                   มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

            8. อัตราค่าปรับ 
                     ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

           9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
หรือท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

             10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                      10.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2564 
                           การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 แล้วเท่านั้น 
                    10.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
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                            (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                           (2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                           (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                    10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น
หนังสือภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
                   10.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                    10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้ง
กัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                     10.6 มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
                          (1) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
                           (2) มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
                           (3) การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย               
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                            (4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง                
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

              11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                   ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

             12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                  มหาวิทยาลัย สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
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            ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ท าสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
มิถุนายน 2564 



1/8. 
 

เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ชุด 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

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

 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการ

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ชุด ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังนี ้

ครุภัณฑหองปฏบิัติการอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ชุด 

  

รายละเอียดคณุลักษณะของครุภัณฑ มีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ หรือดีกวา 

 

1. ครุภัณฑอิเล็กทรอนิกส     จํานวน  1  รายการ 

 ประกอบดวยรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ หรือดีกวา 

 1.1 แหลงจายไฟกระแสตรง (DC power supply) จํานวน     9  เครื่อง 

1.1.1 รายละเอียดทางเทคนิคของแตละเครื่องมรีายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ หรือดีกวา 

1) สามารถจายไฟฟากระแสตรงท่ีมีกําลังเอาทพุท 180 วัตต หรือดีกวา 

2) มีแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรงจํานวน 2 ชองเอาทพุทประกอบดวย 

      - ชองสัญญาณที่ 1 (CH1) สามารถจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 0 ถึง 30 V , 0 ถึง 3 A ได

หรือดีกวา 

      - ชองสัญญาณที่ 2 (CH2) สามารถจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 0 ถึง 30 V , 0 ถึง 3 A ได

หรือดีกวา 

3) มีการทํางานแบบ Tracking และแบบอนุกรม (Series)/ ขนาน (Parallel) อัตโนมัต ิ

  4) CH1, CH2 Tracking Series Voltage : 0~60V ,Tracking Parallel Current : 0~6A   

หรือดีกวา 

5) มีจอแสดงผล LED 3 หลัก ขนาด 0.5" 4 ชุด หรือดีกวา 

6) สามารถใชกับไฟฟากระแสสลับ 220 VAC, 50 Hz ได 

7) คา Load Regulation  

- แรงดันไฟฟา : 0.01% + 3 mV หรือดีกวา 

- กระแสไฟฟา : 0.2% + 3 mA หรือดีกวา 

8) คา Line Regulation  

- แรงดันไฟฟา : 0.01% + 3 mV หรือดีกวา 

- กระแสไฟฟา : 0.2% + 3 mA หรือดีกวา 
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9) Ripple และ Noise  

- แรงดันไฟฟา : 1 mVrms (5 Hz – 1 MHz) หรือดีกวา 

- กระแสไฟฟา : 3 mArms หรือดีกวา 

2. รายละเอียดอ่ืนๆ 

1) มีสาย AC Power จํานวน 1 เสนตอเครื่อง 

2) มีคูมือการใชงาน จํานวน 1 ชุดตอเครื่อง 

3) มีการรับประกันคุณภาพสินคาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป  

4) ผูขายตองเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต หรือไดรับการแตงตั้งจากตัวแทน

จําหนาย โดยมีหนังสือรับรองมายืนยันเพ่ือรองรับบริการหลังการขาย 

 

 1.2 ดิจิตอลออสซิลโลสโคป       จํานวน   9 เครื่อง 

 1.2.1 รายละเอียดทางเทคนิค ดังรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ หรือดีกวา 

  1) เปนดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป ที่มีแบนดิ์วิทธิ์ 50 MHz หรือสูงกวา 

 2) สามารถวัดสัญญาณไฟฟาไดพรอมกัน 2 ชองสัญญาณหรือมากกวา 

 3) มีชองจายสัญญาณ 20 MHz (function generator) ภายในเครื่อง 

 4 มีอัตราการสุมสัญญาณสูงสุดไมนอยกวา 1 GSa/s หรือดีกวา 

 5) จอภาพชนิด WVGA ขนาด 7 นิ้วหรือดีกวา 

 6) มีอัตราประมวลผลรูปคลื่นไมนอยกวา 100,000 waveform/sec 

 7) มีฟงกชั่น ZOOM สําหรับดูสัญญาณเฉพาะสวนที่ตองการได 

 8) มีชองตอ USB 2.0 เพ่ือการถายโอนขอมูล 

   9) รายละเอียดทางเทคนิค 

  - หนวยความจํา: 200 kpts หรือมากกวา 

  - Vertical Range: 1 mV/div ถึง 10 V/div หรือกวางกวา 

  - Maximum Input Voltage: 150 Vrms, 200 Vpk หรือสูงกวา 

  - Time base range: 5 ns/div ถึง 50 s/div หรือกวางกวา 

  - Time base accuracy: 50 ppm หรือดีกวา 

  - Trigger coupling: AC, DC, noise reject, LF reject, HF reject หรือดีกวา 

- Acquisition modes: Normal, Averaging, Peak, High resolution หรือ

มากกวา 

  - Trigger mode: Edge, Pulse width, Video, หรือมากกวา 

  - FFT window modes:  Hanning, flat top, Blackman-Harris หรือมากกวา 

  - Trigger holdoff range: ไดตั้งแต 60 ns ถึง 10 s หรือกวางกวา 
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- ฟงกชั่นรูปสัญญาณ Math : Add, Subtract, multiply, divide, FFT, 

filter หรือมากกวา 

  - มีฟงกชั่น Protocol analysis : I²C, UART/RS-232 

1.2.2 อุปกรณประกอบของแตละเครื่องเพื่อใหพรอมใชงานประกอบดวย 

 1) สายไฟ AC Power Cord จํานวน 1 เสน 

 2) สายวัดสัญญาณแบบ 1:1/1:10 จํานวน 2 เสนตอเครื่อง  

 3) คูมือการใชงานแบบไฟล pdf จํานวน 1 เลม 

4) ผูขายตองเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต หรือไดรับการแตงตั้งจากตัวแทน

จําหนาย โดยมีหนังสือรับรองมายืนยันเพ่ือรองรับบริการหลังการขาย 

 

 1.3 มัลติมิเตอร (Multimeter)     จํานวน   9 ชุด 

1.3.1 รายละเอียดทางเทคนิคที่แสดงรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ หรือดีกวา 

 1) แรงดันไฟฟาสูงสุดระหวางขั้วใดก็ตามกับการลงกราวดที่พ้ืนดิน: 600V หรือดีกวา  

 2) การปองกันไฟกระชาก: คาสูงสุด 6 kV ตามมาตรฐาน IEC 61010-1 600 VCAT III, 

ระดับมลพิษ 2 หรือดีกวา 

 3) จอแสดงผลดิจิตัล: 6,000 จํานวนนับ, อัปเดต 4 ครั้ง/วินาที หรือดีกวา 

 4) กราฟแทง: 33 สวน, อัปเดต 32 ครั้งตอวินาที หรือดีกวา 

 5) ประเภทแบตเตอรี:่ อัลคาไลน 9 โวลต, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 หรือดีกวา  

 6) DC มิลลิโวลต  ชวง: 600.0 mv หรือดีกวา   

   ความละเอียด: 0.1 mV หรือดีกวา  

   ความแมนยํา: ± ([% ของคาที่อาน] + [จํานวนนับ]): 0.5% + 2 

           หรือดีกวา  

  7) DC โวลต   ชวง/ความละเอียด:  6.000 V / 0.001 V หรือดีกวา 

         60.00 V / 0.01 V หรือดีกวา 

          600.00 V / 0.1 V หรือดีกวา 

   ความแมนยํา: ± ([% ของคาที่อาน] + [จํานวนนับ]): 0.5% + 2 

                    หรือดีกวา  

  8) AC มิลลิโวลต True-rms  

 ชวง/ความละเอียด: 600.0 mV / 0.1 mV หรือดีกวา  

 ความแมนยํา: 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz ถึง 500 Hz), 2.0 % + 3 (500 Hz ถึง 1 

          kHz) หรือดีกวา 
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  9) AC โวลต True-rms  

 ชวง/ความละเอียด: 6.000 V / 0.001 V หรือดีกวา 

       60.00 V / 0.01 V หรือดีกวา 

       600.0 V / 0.1 V หรือดีกวา 

 ความแมนยํา: 1.0% + 3 (dc, 45 Hz ถึง 500 Hz),  2.0 % + 3 (500 Hz ถึง 1 

          kHz) หรือดีกวา 

  10) ภาวะตอเนื่อง ชวง: 600 Ω หรือดีกวา 

   ความละเอียด: 1 Ω หรือดีกวา 

   ความแมนยํา: สัญญาณเสียงเปด < 20 Ω, ปด > 250 Ω;  

   ตรวจหาการเปดหรือช็อต 500 us ขึ้นไป หรือดีกวา 

  11) โอมห  ชวง/ความละเอียด: 600.0 Ω / 0.1 Ω หรือดีกวา 

        6.000 kΩ / 0.001 kΩ หรือดีกวา 

        60.00 kΩ / 0.01 kΩ หรือดีกวา 

        600.0 kΩ / 0.1 kΩ หรือดีกวา 

        6.000 MΩ / 0.001 MΩ หรือดีกวา 

   ความแมนยํา: 0.9 % + 1 หรือดีกวา 

   ชวง/ความละเอียด: 40.00 MΩ / 0.01 MΩ หรือดีกวา 

   ความแมนยํา: 5 % + 2 หรือดีกวา 

  17) การทดสอบไดโอด ชวง/ความละเอียด: 2.00 V / 0.001 V หรือดีกวา 

   ความแมนยํา: 0.9% + 2 หรอืดีกวา 

  18) การเก็บประจุ ชวง/ความละเอียด: 1000 nF / 1 nF หรือดีกวา  

        10.00 µF / 0.01 µF หรือดีกวา 

         100.0 µF / 0.1 µF หรือดีกวา 

        9999 µF / 1 µF หรือดีกวา 

 

   ชวง/ความละเอียด : 100 µF ถึง 1000 µF  

             มีความแมนยํา: 1.9% + 2 หรือดีกวา 

   ชวง/ความละเอียด: > 1000 µF มีความแมนยํา: 5% + 20 

         หรือดีกวา 

  19) การเก็บประจุ Lo-Z  ชวง: 1 nF ถึง 500 µF หรือดีกวา 

   ความแมนยํา: 10% + 2 คาปกต ิหรือดีกวา 
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  20) AC แอมป True-rms (45 Hz ถึง 500Hz) หรือดีกวา 

 ชวง/ความละเอียด: 6.000 A / 0.001 A หรือดีกวา 

      10.00 A / 0.01 A หรือดีกวา 

 ความแมนยํา: 1.5% + 3 หรอืดีกวา 

         โอเวอรโหลด 20 A เปน เวลาไมเกิน 30 วินาที หรือดีกวา 

  21) DC แอมป  ชวง/ความละเอียด: 6.000 A / 0.001 A หรือดีกวา 

        10.00 A / 0.01 A หรือดีกวา 

   ความแมนยํา: 1.0% + 3 หรอืดีกวา 

   โอเวอรโหลด 20 A เปน เวลาไมเกิน 30 วินาที หรือดีกวา 

 

  22) Hz (อินพุต V หรือ A) ชวง/ความละเอียด: 99.99 Hz / 0.01 Hz หรือดีกวา 

          999.9 Hz / 0.1 Hz หรือดีกวา 

                                                    9.999 kHz / 0.001 kHz หรือดีกวา 

                                                    50.00 kHz / 0.01 kHz หรือดีกวา 

         ความแมนยํา: 0.1% + 2 หรือดีกวา 

  23) แบคไลท LED ขนาดใหญสีขาวเพ่ือการทํางานในที่แสงนอย 

  24) ความตานทานและภาวะตอเนื่อง 

  25) ระดับความปลอดภัย CAT III 600 V 

  26) อินพุตทั้งหมดมีการปองกันตาม CE, IEN61010-1 CAT III 600V มีการระบุ UL, CSA,  

  27) การรับประกัน 3 ป และอุปกรณประกอบพรอมใชงานเครื่อง 

1.4 อุปกรณประกอบของมัลติมิเตอรแตละเครื่องเพื่อใหพรอมใชงานประกอบดวย 

  1) Breadboard 1660 จุด    จํานวน    1 บอรด 

  2) อุปกรณอิเล็กทรอนิกส             

  2.1) ชุดรวมทรานซิสเตอร (Transistor) แบบ NPN และ PNP ชุดทรานซิสเตอร แบบ  

            NPN และ PNP ประกอบดวย 2N2222, BC548, BC558, BD139, BD140  

             จํานวนเบอรละ   5  ชิ้น 

  2.2) ชุดไดโอด (Diode) ประกอบดวย 1N4148, 1N4001, 1N4007 

         จํานวนเบอรละ   5  ชิ้น 

  2.3) ชุดซีเนอรไดโอด (Zener diode) ประกอบดวย เบอร 1N4737A VZ = 7.5 V, เบอร 

  1N4728A มี VZ = 3.3 V, 5.1 V, 1N4742A ม ีVZ = 10 V   จํานวนเบอรละ   5  ชิ้น 

  2.4) ชุดมอสเฟต ประกอบดวย BS170, IRFZ24N, IRF5305 จํานวนเบอรละ   5  ชิ้น 
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  2.5) IC Regulator ประกอบดวย LM7809, LM7909, LM7815, LM7915, LM317T 

         จํานวนเบอรละ   5  ชิ้น 

  2.6) IC Timer 555     จํานวนเบอรละ   5  ชิ้น  

 

2. โตะปฏิบัติการ ตูเก็บวางเครื่องมือ และกลองเก็บอุปกรณ   จํานวน        1      รายการ 

ประกอบดวยรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ หรือดีกวา 

 2.1 โตะปฏบิัติการพรอมเกาอี้     จํานวน   10 ชุด 

2.1.1 รายละเอียดทางเทคนิค ดังรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ หรือดีกวา 

1. พื้นโตะปฏิบัติการ  มีคุณลักษณะดังนี้ 

- พื้นโตะทําดวยไมปาติเกิลเคลือบผิวดวยเมลามีน 

- ตัวพ้ืนมีขนาดไมนอยกวา ยาว 1,800 มม. x กวาง 800 มม. ความหนาไมนอยกวา 

28 มม. 

- ปดขอบโตะโดยรอบดวย  PVC หนาไมนอยกวา 1.8 มม.  

2. โครงขาโตะ มีคุณลักษณะดังนี ้

-โครงขาโตะเปนแบบถอดประกอบได 

- ขาทั้ง 4 ดาน ทําดวยเหล็กกลอง หนาไมนอยกวา 1.5 มม. ขนาดไมนอยกวา 43 x 

43 มม. 

- ตัวคานเปนเหล็กกลองขนาดไมนอยกวา 43 x 43 มม.  หนา 1.5 มม.  

- ลักษณะตัวคานเชื่อมยึดติดกันทั้ง4ดานพรอมทั้งมีคานรองรับน้ําหนักพื้นโตะตาม

แนวความกวางของพ้ืนโตะ 

- ชุดตัวคานประกอบเขากับตัวขาโตะ โดยใชสกรูยึดทั้ง 4 ดาน 

- ขาโตะสามารถปรับระดับความสูงไดไมนอยกวา 20 มม. 

- ความสูงจากพ้ืนถึงระดับพ้ืนโตะดานบน มีความสูงไมนอยกวา 800 มม. 

- ชุดโครงขาโตะทุกชิ้นมีการพนสีอยางเรียบรอย 

  3. เกาอ้ีปฏิบัติการมีจํานวน 2 ตัวตอชุด รายละเอียดดังนี้หรือดีกวา 

    1) เปนเกาอี้หัวกลม 

 2) ที่นั่งบุดวยฟองน้ํา หุมดวยหนังเทียม 

 3) มีลอเลื่อน จํานวนไมนอยกวา 3 ลอ 

    4) โครงขาเกาอี้เปนขาเหล็ก 
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 2.2 โตะวางเครื่องมือ      จํานวน   2 ชุด 

2.2.1 รายละเอียดทางเทคนิค ดังรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ หรือดีกวา 

  1) โตะทดลองขนาด (กวางxยาวxสูงx) 700x1500x720 มม.  

  2) หนาโตะปดผิวโฟเมกาสีขาว 

  3) โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 

  4) หนาท็อปโตะสีขาว 

  5) ความหนาของหนาโตะมีขนาดไมนอยกวา 20 มม. 

 

 2.3 ตูเก็บเครื่องมือ      จํานวน    2  ชุด 

2.3.1 รายละเอียดทางเทคนิค ดังรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ หรือดีกวา 

 1) ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 4 ชั้น  

 2) ผลิตจากแผนเหล็ก หนา 0.6 มม. ทําสีดวยระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก 

 3) บานเลื่อนกระจก 2 ประตู แผนกระจก หนา 4 มม.  

 4) มือจับแบบฝง พรอมกุญแจล็อก 

 5) แผนชั้นวางปรับระดับได 3 แผน 

 6) ขนาด (กวางxลึกxสูง) : 900x400x1800 มม./ตู  

 

3. การติดตั้ง 

การติดตั้งครภุัณฑประกอบหองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสของคณะวิศวกรรมศาสตร ตองทําการติดตั้ง

และทวนสอบสเปคของอุปกรณ พรอมติดตั้งระบบไฟฟาและระบบอ่ืนๆ ที่จําเปน ซึ่งตองทําที่

หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ผูเสนอ

ราคาจะตองดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟาและระบบอื่นๆ ที่จําเปนเพ่ือใหครุภัณฑสามารถใชงานไดทันที

และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

4. การทดสอบอุปกรณเพื่อการรับมอบ 

การทดสอบประสิทธิภาพของครุภัณฑหองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร เพ่ือท่ีจะ

รับมอบ ใหเปนไปตามสเปคของครุภัณฑที่กําหนดตามขอ 1 ถึงขอ 2 พรอมสาธิตการใชงานกอนสงมอบ 
 
5. การรับประกัน 

 5.1 มีประกันสําหรับครุภัณฑ อุปกรณประกอบ และคาแรง เปนเวลา 1 ป 

 5.2 ในชวงระยะประกันการบริการทุกรายการตองไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 5.3 กรณีแจงซอมครุภัณฑ ตัวแทนผูจําหนายจะตองติดตอประสานงานภายใน 7 วัน หลังการแจง

ซอมทุกครั้ง 
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6. ที่อยูติดตอ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

เลขที่ 222 ม. 2 ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 

หมายเลขโทรศัพท 074-609600 ตอ 3602-3 

อีเมลล mchaiyut@hotmail.com หรือ chaiyut@tsu.ac.th 
 


