-ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ คณะวิทยาศาสตร์
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลงวันที่
พฤศจิกายน ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เครื่องเซอร์คูลล่าไดโครอิซึมสเปคโตรมิเตอร์
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสามมิติ
แหล่งจ่ายไฟความต่างศักย์สูง แบบโปรแกรมได้ ๑๐๐๐ โวลต์
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate stirrer)
เครื่องวัดกรดแลกติก (Lactate Threshold)

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๑
๑๒
๑
๖
๑

ชุด
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
ชุด

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ
ที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที ่ ก ำหนดไว้ ใ นระบบการจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที ่ ร ั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการคลั ง กำหนดตามที ่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกั บผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ าหลั ก
ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ าหลั ก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับ ข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่ วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๔.๓) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้ว ยอิ เล็ กทรอนิ กส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรู ปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ
อำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ
๔.๔
(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ เครื่องเซอร์คูลล่าไดโครอิซึมสเปคโตรมิเตอร์
(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
(๔) รายการพิจารณาที่ ๒ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสามมิติ
(๔.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
(๕) รายการพิจารณาที่ ๓ แหล่งจ่ายไฟความต่างศักย์สูง แบบโปรแกรมได้
๑๐๐๐ โวลต์
(๕.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
(๖) รายการพิจารณาที่ ๔ เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate
stirrer)
(๖.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
(๗) รายการพิจารณาที่ ๕ เครื่องวัดกรดแลกติก (Lactate Threshold)
(๗.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้ว ยอิ เล็ กทรอนิ กส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแน บในรู ปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอ
ราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ
๔.๕ ก่ อ นเสนอราคา ผู ้ ย ื ่ น ข้ อ เสนอควรตรวจดู ร ่ า งสั ญ ญา รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้ าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ..................... ... น.
และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ย ื่น ข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล
(Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณี ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ราคาในการพิ จารณาผู ้ช นะการยื ่ นข้ อ เสนอ จั ง หวั ด จะ
พิจารณาจาก ราคาต่อรายการ
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่ นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัส ดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจั ดซื้อจัดจ้างด้ว ยอิเล็ก ทรอนิ กส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตั ด สิ น การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ในการทำสั ญ ญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ
ได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสทิ ธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว
โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs
๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
๖. การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการ
ทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็น
หนังสือ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือด
ราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓)
หนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น ของธ นาคารภ ายในประเทศ ตามตั ว อย่ า ง ที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกัน นี้จ ะคืน ให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับ
มอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตาม
สัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือ
ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวั นที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงิน ค่าพัสดุส ำหรับการซื้อครั้ งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั ้ น ต้ อ งนำเข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ ม ีเ รือ ไทยเดิ นอยู ่ และสามารถให้ บ ริ ก ารรั บ ขนได้ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น
หนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไ ว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้
(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมี ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่น
ใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่ อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือ กไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว
มหาวิทยาลัยพะเยา
พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ
คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา
กลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เครื่องเซอร์คูลล่าไดโครอิซึมสเปคโตรมิเตอร์
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสามมิติ
แหล่งจ่ายไฟความต่างศักย์สูง แบบโปรแกรมได้ ๑๐๐๐ โวลต์
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน (Hotplate stirrer)
เครื่องวัดกรดแลกติก (Lactate Threshold)

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑๒ เครื่อง
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๖ เครือ่ ง
จำนวน ๑ ชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็น ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิ นผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบี ยบที่
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการคลั ง กำหนดตามที ่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
พะเยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.science.up.ac.th/
หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่ อ ๑๗๑๕
ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านทางอีเมล์ athitaya.ch@up.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ภายในวั น ที ่ ........................ โดยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาจะชี ้ แ จงรายละเอี ย ดดั ง กล่ า วผ่ านทางเว็ บไซต์
www.gprocurement.go.th,www.science.up.ac.th/ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ..............
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(รองศาสตราจารย์ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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~l~~::tB~~fHl.I~n'l?lru::tU""l::"lJeNWa~
,
~

tf

flru::1V1~1f11a~~

~1~n1~~

1

2565 lilTUTU 5 ~1~n1~

..ij~saeJfl~.nru';n1~fin'l?ll'h::lillU
,

~eJIf'l~.:In1~

, (f'l~.nru';)
,

oICIit.

Q,/

:U'VI11V1~1~~""::t~l

lil1'U1'IJ 1 bfl~eJ.:I

tfl~eJ.:Ib6lfeJ{fl~~hl~lfl~B~:uabtlfll~~ijb~eJ{

"

flrutrn'l?lru::~11t1
,
1. ~ll~~leJ~l-:J

1~(Jt.g'lt1~nnl'H'1leJ~fl~~11~
1flJB6IJ:UdJ'lJtfl~eJ-:JiJeJ~lW~\JibflJl~~?flJ~l
'U

h.Jb~fl~'It1~eJ?fb~eJ~bfliJ?flJ
1fl-r~hlbmm,
,

1~(Jt.g'lt1~nnl'H'1leJ~fl~~11~
1flJB6IJlJ
'U

1'Wm~iJb~eJ1bU'IJbfl~eJ-:J~?fllJl'H)~JT:Ul~f11J'It1lJ'lJJ~tll'Ubb?f-:J
1'Wm1J~ b~eJ~'lJtJtl
,

2.~ll~

1m-:J?f~1-:JmlJ1eJ1'1lblJeJ~'UeJ-:J?flJ~1
bflJl~~
tI~::neJU~1~

2 ~1'IJfieJ

1. ~ll~~leJ~l-:J

1~(JH'It1~nf11Jb'1leJ~fl~~11~
1mB6IJlJ (Circular Dichroism ,CD)
'U

OpticaL nuLL baLance method

2. ~ll~ 1'Wm~:nb~eJ1bb'U'U8~1'UiI~1~(JHi5
1.~Tr~~1mh.:ll~~1.u\.1trn

n1~b6lfeJ{fl~6h 1~ lfll~B~:U

"

fllru
, ~n'l?lru:: bU .... l::V11.:1 bV1fllil fll
1.

iJtb'lt1~-:Jnlbil~bb?f-:JbU'IJ
Xe lamp

2.

'Utll~'UeJ-:Jtb'lt1~-:Jnlbil~bb?f-:J'U'lJl~hJii'eJ(JnlllS0 l~(9]'lJij~ air-cooled

3.

'li1-:Jfl11lJ(J11fl~tl~bfl~eJ\l?fllJ1Jm~eJn

4.

ih~'U'U1lJ1'IJ1fllJlb~eJ1 (Monochromator)

S.

iJ~1~J1Iill~'UeJ-:Jbfl~eJ-:JbU'U1
yJ1(9)i1~~'\"hmeJeJ{vh (Photomultiplier

6.

iJAlmllJtln~eJ-:J'UeJ-:JmllJ(J11fl~'U~'li1-:J
'U

163 - 2S0 'lJl1 'UblJ~~l~bn'IJ ± 0.1 'Ul1tlblJm

7.

iJAlmllJtln~eJ-:J'UeJ-:Jfl11lJ(J11fl~tl~'li1-:J
'U

2S0 - SOO tll hJblJ~J l~bntl

8.

iJAlfl1llJtln~eJ-:J'UeJ-:JmllJ(Jl1fl~'IJ~'Il1-:J
'U

SOO - 800 'lJl1 'lJblJ~Jl~bn'IJ

9.

iJAlmllJtln~eJ-:J'UeJ-:JmllJ(J11fl~'IJ~'Il1-:J
'U

800 - 9S0 'IJ11'lJblJ~J1~bn'IJ ± 1.S 'lJl1tlblJ~J

10.

i1 fl'l

(J11 fl~'

fl1llJ

u lJ' 'IJ(Jolt 'IJn 1 J b~ eJn fl1llJ

~'li1-:J 163 - SOO 'lJl1'IJblJm l~bntl
11.

l~~-:Jbb~ 163 - 9S0 tll1 tlblJm'lt1~eJflll-:Jflll

i1 fl' 1 fl11lJ

bU'Ubb'U'U~'UbD~
1'Wmh~-:J,tH6IJlJ1lJ1'IJ1fllJlb~eJ~

u si 1

tube)

± 0.2 tll1 tlblJm
± O.S 'til1'lJblJm

(wavelength reproducibility)

± O.OS tll1'UblJ~J
fl

i 'Usil

(waveLength reproducibility)

bblJ'tl (Jolt 'Un 1 J b~ eJn fl1llJ (J11 fl

i 'IJoil

(wavelength reproducibility)

bblJ''IJ(Jolt 'IJn 1 J b~ eJn fl1llJt.J11

~'Il1-:J SOO - 800 'lJl1'IJblJm 1~bn'IJ ± 0.1 'lJl1'IJblJ~J

12.

i1 fl' 1 fl1llJ

~'li1-:J 800 - 9S0 tll1tlblJm

l~bn'IJ

± O.S 'Ul1'IJblJm

13. iJAlmllJ~~b~(J~'UeJ\lmllJm1fl~'U

( wavelength resolution) ~bntl

0.02S tll1tlblJ~J

14. ?fllJ1Jm~eJn'll1-:J'UeJ\l spectra bandwidth ~\lbb~ 0.01 (i\l 16 'lJl1 'lJblJm'lt1~eJnll-:Jnll

is. iJAlml:unll-:J?f~~

(Slit width) b~eJfll~~\lbb~ 1 fi-:J4,000 1lJ1flJblJm'lt1~eJnll-:Jnll

16. :nfll Integration Time 1~11eJ(Jfll1~-:Jbb~0.1 :n~~i'U1Vl (i-:J30 ltllVl

d
~~'lJeJ

I'(i'~

mdlJfl11

(e.J~."d:l'ml~~ bbrl1Jb1f\j)
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,

,

17.1. fll'J6mf1'Wrnl:lJtJl1A~'Wbb'U'U~e.)b'Ue:J~
17.2 uuu Step scan
17.3 uuu Auto-scan
18. ~1:lJ1'Jm~e:Jf1rnl~,Jb111'Wf11'J~bbf1'W
(Scanning
<i

speed) Hll0,000

'Wl1'Wb:lJIIl'J~e:J'W1ViVl~e:J

,

b'JlnJl

19. ~l:lJl'JmbMl~Al

CO full scale lJi1:Jue:JtJf1';i1± 8,000 rndeg

20. Al6'l~b~CJl?lfll'JbbCJf1
(CO resolution)

0.00001

rndeg Vl~e:J~f111

21. bb~~'J'UnJ'U'.\Jlf1mCJ'Ue:Jf1
(stray Light) bde:Jll?l~ 200 nm 1:Jbfl'U 0.0003%
22. ~1:lJl'Jtl1I?lAl1'U mode linear dichroism
23. ~1:lJl'Jt11I?lAl1'U mode
,

(LO) 11?lCJ11?l1~
full scale 1:Jbfl'U ±1 delta 00

UV 11?lCJ11?lM
full scale 1:JUe:JCJf111
5.0 Abs
,

24. ~l:lJl'Jm~e:J:lJ~m'ihn'UbA~e:J~Ae:J:lJ~lbllle:J{~lCJ~lCJUSB 2.0
25. i1«qjqjlill'J'Uf1d'U
spectral

bandwidth

(RMS Noise) l:Jbfl'U

0.004

rndcg 11?lVi' 185 'Ul1'Wb:lJIIl'J (11?lCJ1i

1 'Wl1'Wb:lJIIl'J,81'W1Vi)

26. i1«qjqjlill'J'Uf1d'U
11?l~ 500 'Ul1'Ub:lJm (11?lCJ1ispectral

(RMS Noise) 1:Jbfl'U 0.007 rndeg 11?lVi' 200 'Ul1'Ub:lJIIl'J bb6'l~
bandwidth

1 'W11'Ub:UIll'J,81'U1Vi)

27. iJA1Al1:lJ~b~CJ'J'lJm~qjqjlill~'U

(Baseline

stability)

1:Jbfl'W 0.02 rndeg/hr

28. 1'11bA~e:J~~1:lJ1'Jm~e:J:u\iie:J~'lJmrub~~:lJ1'Ue:J'U1AIIl1~
b'll'U optical
(ORO), fluorescence-detected

circular

dichroism

rotatory

dispersion

(FOCO) bU'UI'l'U

29. iJ'lle:JvJbb
1{611Vl-r'Ub~e:J1illl'Jl'.\J b~A'lJ'J~~Vlfim'\t'l'lJe:J~bA~e:J~
(Va lidation)
30. mCJ1'W\9l1bA~e:J~iJVl6'le:Jl?lb:Ue:Jfh~
(Mercury

lamp) bU'U~'lJmru:lJll1l'J.3il'Wb~e:JH1urm

ml '.\J'lJ'J~~Vl5m'\t'l'lJe:J~
bA~e:J'l
31. iJ'lle:JvJbn{ b~e:JAd'UA:Ufll'J'Vh~l'U~l'UbA~e:J~Ae:J:U~l
bille:J{11?lCJ
1if11'Ji~~l'U~l'U
,

32.

Windows

i1'U'<:1
CJl6'lI?lf11 'J~ ~~:u A 'Jl 'UVi'~ 1 bA~'e:J~i1~'l'U il'J~ n e:J'UVlol'.\J1 f1~1 'Ji5'J'J:u"tJ1 &1

1:u'&1 1?l1'\"J

1:JiJ~1'J~~ 'lJ'UlI?l1:Jue:JCJf111
200 :iJ6'l~~IIl'J ~1'Ud'U 1"tJ1?l
,
33. £)'lJn~t)h.h~n£)'lJn1'nb~l9I'l~6'I

•

33.1.bA~e:J~Ae:J:lJ~1bllle:J{'\t'l~e:J:lJl'U
l\?ll~"tJ~Vlt ~1'W1'W1 "tJ\?liJA11:U~1:Ul'Jt1i1~i1
,
33.1.1

bU'Ubb'U'UIntel Core i51:Jue:JCJf1112.4 GHz Vl~e:J~f111

33.1.2

'lJ'UlI?lA11:U~lVl6'i'f11:Jue:JCJf111
4.0 GB RAM

33.1.3

'lJ'Ull?lrnl:U~1611'Jm1:Jue:JCJf1111.0 TB

33.1.4

iJ Keyboard

33.1.5

iJ'.\Je:Jm'\t'l~'lJ'Ul\?l1:Jue:JCJf111
17 .01

bb6'l~mouse

~'~{I

~~t):t.

.,c:" .
'~. "Ella0~\',

-;>:

C11'lJB,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,th:;ol'Ufl'j'llJfll'l C11~B''''~~:'.~''~''!\n'l'llJnl'l
(~'j ~Vl51'j'jru C1:;Hl)

('j1'l,~'j,lj~'jl vml'U)

C11~B""

"~Jr.'"",,,

.rnsums

(t'J1'I,~'l,1fl?l~CIllri'Um\j)

.:

C11~B

"""""""""""""fl'l'llJfll'l

('UltJ1~P11Cl
~11~fl1 ru eJ~5tJl)

•.

, >.Jo
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33.2.1 :Urr;m.Jb~11'Ufl1~-W:w~1:JtJelCJflll
33.2.2 :urilml:WG'l~bBCJ~1:JtJmJflll
33.2.3 :uml:w:Jl1:JtJeJCJflll
33.2.4 1.utltJ1l'J~1

5 bb~'UvieJ'U1Vi

300 x 300 dpi

20 MB

220 bG'l~

33.3 :U~~ UPS '1J'Ul~1:JtJeJCJfll1 2.0 'r0/A :Jl'Ul'U1:JtJeJCJfll1

1 ~~

33.4 :UVlG'leJ~161611~(l)leJ~1'1'1JD~ Quartz cell '\.J~:Wlm 3.5 iJG'l~~(>l~ :Jl'Ul'U 1:JtJeJCJfll1 4 e:l'U
33.5 :UVlG'leJ~161611~(l)lmh'l'1JD~

Quartz cell '\.J~:Wl(>l~1:J:Wlflflll

0.5 iJG'l~~(>l~ :Jl'Ul'U1:J

33.6 :Ull1leJl'Jbb1~b~eJ~m~l'1JD~'1JeJ'Il'\.J~~'U~eJ Alpha-Helix, Beta-Sheet, Beta-Turn bbG'l~~'U1
33.7 :U'1J~161611~(l)1'iJ~1'1bbtJtJ
Demountable cell b~eJibl"l~1~'V1611~'\.J~:Wlru,reJCJ :Jl'Ul'U1:J
,
33.8 :U'1J~'\.J-rtJe:l(>l~1fl1~1VlG'l'1JeJ'Ibbfl611'Ul(>l~bliJ'U
'1J'Ul~ 0 fi'l 25 ~(>l~vieJ'U1Vi~1'Ul'U1:WtJeJCJfll1 1 '1J~
,
,
33.9 :Ubbfl611'UlmbliJ'U~~eJ:wtl'l'1J'Ul~:Wlflfll1

rwrY'
lj~~<J

U'l:;Oltlfl'j'l!Jnl'l
(01'l.1'1YlU1'l'lru
lj~Hl)

lj~~<J.1f ..~~ ..'..:n.:?6_1~ ..n'l'l!Jnl'l
('If'1.01'l.'I1~'l1Yllll1t1)

5 G'lflU1fi1flb:W(>l~:Jl'Ul'U1:JtJeJCJflll

"

· rill

lj~'Il1J

fl'l'l!Jnl'l

(e<f'1.01'j.'i'm'~iILLritlL'j~)

iI~ii1J...............

2 tl'l

.

fl'l'l!Jnl'l

(tllvl~f'11il m~,rn{ ru 1J~DV1)

-4-

2. ~'J1~'[w~n~ih\9leJ~bbU'Uer\9l'['U~~ ,[~~1,j15
Optical null balance

method

Aw~n~w~buW1~'VI1~b'VIAijA

•

bU'Ubfl~ eJ'lb'V'lfl1~iJ billeJ{'lJiJ~e)1I11
'U~&1 vl1'l1'Ubb'U'Uvl1'l1'Ubb'U'Us11:W
b:Wll1~
n u eJ'ln fi 1eJeJ?ls11
6'lb6'l-B''U

1.
(Symmetric

angular oscillation)

b~CJ1offl6eJeJvJ&1fleJmrfl'U1~1'U
(Optical

null balance

"

method)

2.

ilbbtij~'ln1bijVlbb?l'lbU'UVl6'leJ~
Tungsten

Halogen

3.

ilfll1:wmlfl~'U

4.

il':i~'Ubb?l'l(Aperture)

5.

~1'l'UeJ'l~:w1'Unldl~ (Angular range) bU'U± 90 mm

6.

fll1:Wb~11'Un1':ill1eJ'U?l'UeJ'l1'Unldl~(Response speed) l:iJbn'U 6 eJ.::Im~eJi'U1Vi

7.

m1:w~n~eJ'l'UeJ'ln1':il~

vTI-ill 'Unl':il~eJ~~

(Wavelength)

589 'U1b'Ub:WIl1':i

HIVlmCJA1b~'U~1~'U~mn'l fieJ 1.8 , 3 uas 8 iJ6'l~b:wm VI~eJ:W1nnl1

"

"

b:tieJlVlA1'<il'Ufi'l 1 eJ'lm eJ~Vi'1:l.ibn'U± 0.002 eJ'l~l uas

(accuracy)

b~eJlVlA1~:w1nnl1 1 mm 1:iJbn'U ± 0.2%
1/

8.

ilA1n1dvl1"1l1 (Repeatability)

0.002

9.

ilA1fld1:W6'l::;bBCJ~mdbbCJn
(Resolution)

10. ?ll:W1':imH'Ubdfl11'Unl':i integration
11. 'lJiJ~'UeJ'l1'11111':il'<ill~
(Detector)

m~l

VI~eJ~nrh

0.0001 mmVl~eJ~nl1

~'lbb~ 1-100 i'U1Vi VI~eJnl1'lnl1

bU'UbvJbll1~6'l&ivJ1meJeJ{.yh
(Photomultiplier

tube)

12. il"lleJvJbb
l{vTI ifll'Ufl:Wn1dvl1'l1'U'UeJ'lbfl~eJ'l vi1'l1'U.fl1CJ
1~i'U bVll1 0 VI~eJ?l'lnl1 il"lleJvJbb
l{b ~eJ
~

,cv

Q.I

1/
0

ml'<ilb'lJfl'V'l6'l'l.::ll'U'UeJ.::IVl6'leJ~,
mdl~"Il1'UeJ'l

"

i.I

1/
Q.I

0

zero optical

rotation,

fll1:w~nll1mbb6'l::; n1dl~"Il1

13. ?ll:W1':itl'el1'Ut..m1~Vlmmb'U'U fieJ A1 Optical

rotation

,Optical

(repeatability)

'UeN optical

concentration,

rotation

sugar scale,

Brix purity,

Optical

14. il~'l'i{'U Time course measurement

specific rotation,

purity

~A1 Optical

rotation,

Optical

specific rotation

b~eJ~ Reaction rate calculation

"

15. il function

bb?l~'leJtuVl[1iJbU'UeJ'l~lb"llm6liCJ?l

,

16. ?ll:W1':i(1tJ~'UZero

"

b~m)lI1b'U~&i

17. ?ll:w1d(1fl1'Ultufl'lV11'l?lil&1AeJfl'1

average,

standard

deviation,

coefficient

of variation

1~CJe)lI1b
'U:w&1
18. il Cylindrical

cell 'U'W1Vl10 mm (ID) x 100 mm

19. il Cylindrical

cell 'U'U1~ 10 mm (ID) x 10 mm

20. il

ml
u'U'UVI'Um~, ~1'l ua ::;6'11
dbflil
, mrubtl'U1'11eJ~ 1.::1

1il1'Ul'U 1 e)'U
1il1'Ul'U 1 e)'U
VI'U m1:W~ eJ'U
hi'lleJCJnl1 500 eJ'l~l b"llr;U6IiCJ?l

bb6'l::;VI'Ubbd'lt9l'U~
2 'U1{1~, :iJ:W1I11d~1'U
DIN12331, ISO 3819 1il1'Ul'U 1 'lJ~
~
,

rwY'

<l~:ijB...

.

(~~ ~'\'li51m\J <l:M))

.. ~1
tI~~i51'U
n'mJm~ <l~'lJB

f '

m~'.it
'.'
..m~:umJ

('jI''I.~'j.'4~'jl vml'U)

<l~:ijB
..
(1.J11J1'r'i1'111l
~wj'n{

ru B~i51Jl)
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21.eJtlmtlhh:meJ'l.Jn1'm~~.:I~~
,
21.1. bf)~B~f)B1JVi1b~B1'V1~B1Jl'U1~1~6lJ~Vli
~1'U1'U 1 "Il~
, jJml1Jt'll1Jl'm~'ld
21.1.1 bU'Ubb'lJ'UIntel Core

is hhlmJflll

21.1.2 6lJ'Ul~f)11~~1'j1j~n1~umJnll

2.4 GHz 'jIj~B~fdl

4.0 GB RAM

21.1.3 6lJ'Ul~ml~~1~1'j'B~1~umJflll

1.0 TB

21.1.4 jJ Keyboard uae mouse
21.1.5 jJ"iJBfl1'V1~6lJ'Ulr,
1~umJnll

17 D1

21.2 jJ"Il~Vi1J-0e.J£;1"1l11~bm6!jB1'll11~6lJl1~1
~1'U1'U 1 "Il~
,
,
21.2.1 jJml~b ~11'Ufl1'j'Vi~'V11lJumJflll 5 bb~'U~B'U1Vi
21.2.2 jJfilf)11~£;1::;b~EJ~1lJueJEJnll 300 x 300 dpi
21.2.3 jJml~~11lJuBEJnll

20 MB

21.2.4 1in'U1yJyh 220 b£;11?]

'l1V ~:a~ V~ fl1'l-r'I.JtI'l~n'U bb~~'l1v~:a~ v~~'U 6j
1. 1in'U1yJyh

220 - 240 11£;11?]50 bM~

2. erbt'l'UB'j'lf)l~ B~jJbeJnt'll'j'bbt'l~~fl1'j'btJ'UerbbVl'U~lWt.h EJ 1~EJ~'j'~"iJln 1'j'~~l'Uere.J~~'jIj~eJ"iJlnlO11u Vl'U

"

"

"

~lWI.hWllEJ 1'Uth~b VlPlb~m.h~ 1EJ"Il'U1
'Ufl1'j'1~'U~fI1'j''jIj~~fl1'j'6lJ1EJ
3. bU'Ue.J~~.nrusvim~1Jl~'j'~l'U ISO 9001
'"

4. bU'Ue.J~~.nrusvim~:i.J1m~l'U ISO 14001
'"

5. 'U~,;'Vle.J1
,x'I.J~fl1'j'jlj~'lfl1'j'6lJ1EJ~
B'ljJ'1il'lv1~ TUfl1'j't)nB'U'j'~'1il'l1~EJ~'j'~"iJln1'j'~'ll'Uer~~~ 1~EJjJ'jIj'IT'l~
B

"

"

6. 'U~';Vlm ~'U~fl1'j''jIj~~fl1'j'6lJ1EJ\9lB~btJ'U~1bbVl'U~lWU1EJ''iJln
1'j'~~l'Uer~~~

"

7. v\'1f11'j'~~~~bf)~B~rJB"iJt!t'll:i.J1'j'1l1
i~l'U1~ bU'UB~1~~
8. ii fl1'j'eJnB'U'j'1J~ f)mm'jlj«'lfl1'j'~
"
~1'U1'U 2 f)1''l

"

~;'l'j'~'U'U bYJ' B'j'B~f'I.Jnl'jtJBu~'l1'U1~

9. jJ~rJm.h~nB'Ufl1'j' 1i~1'Ufl1~11 Vlmb£;1~fl1~Te)~n~~ ~1'U1'U1lJuBEJnll
10. 1''UtJ'j'~n'Uf)rufl1'V1fl1'j'1i~1'U
1
,

tJ

1 b~~

BEJ'1~iitJ'j'~f1Vl5fl1~
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1. ~1n61eJ.:I
1.1 btJ'U'lJ'W(9J 2 (ill m~'Ue:lfWl1~b~CJ~

45 e:l~m
52 (i~ 75 iJ~~blHI1';i

1.2 611m';jt:l'tJ-rm~EJ~vh:J';i~'vr:h~(ill1(ilhJum.Jn11-dl~
2. b~'Ua\J11bU'U'lf'WftLi1'U.n1Wn11.:1
2.1 b~'U~{I)lbtJ'U'IJ'W(9J c-w

1il1'U1'U 2 'lfft

W~eJ:Ubfl~eJU~1'lileJ.:In'Ub~eJ'l1
b~e:l1~b't'1'U.nl'Vmll-:J~'U

•

'IJ'Ul(9Jfh~~'lJEJ1EJ

10 bvh

2.2 :W Field number 1:IJUe:lEJfl11 22 iJ~~b1Jm
2.3 6111Jl';jfl1.H'U'lJlilb'IJEJ611EJ(ill (Diopter) 1~~~61e:l~oih~

3.1 btJ'U';j~'U'U Greenough Optical System
3.2 :w-dl~nl~~'lJCJ1CJ'IJ'Ul(9J

0.67 bvh (i~5 bvh

3.3 :wfil'ej'{I)';jlfl1';j'1j1J'lJe:l~b~'U611{l)fI
(Zoom ratio) ~ 7.5:1
'U
,
3.4 :W';j~EJ~fl1Tvll~1'U1:IJUe:lCJfl11

115 iJ~~b1JY1';j

3.5 :W';j~'U'U Air-tight e:le:lflbb'U'U1Jl11J1 ~e:l1fl1P1b.ule:le:lfl
bb~~umn'U

1 'l"Jvhi:1~{I) vh 1 ~i:111Jl';jfl1.u-:Jl'U 1~Vlm flVlmCJi:1ml~

3.6 nl~~'lJEJ1EJm'\f'j

b~mJe:l~n'Ub~mlb.ul

hJ'l 'Ubfl~e:l~

bb1Iil~e:l1Jfl1';jvh~l'U

6.70 bvh (i~ 50 bvh (b~e:lHlb~'U~{I)l

10 bVhbb~~b~'U~l{l)~

1 bvh)

...

4. \l1'Un61eJ.:I
4.1 btJ'U'IJ'W(9JC - LED Hybrid LEDStand b~e:l1m~'I"J~:Wfll11Ji:111~1'U1Vl'Ubb61~~'lJll1J1fl~'U
4.2 :W';i~'U'UtJ-r'Um'\f'joV(9Je:l~~~
2 .ul~btJ'U'IJ'W(9Jbbfl'U~l1J
'U
4.3 i:11m';jfltJ-r'U!J(9Jb'Ul1~b~e:lUe:l~n'Ufl1';j
4. 4

1 VI~'lJe:l~Vllfl~e:l~

:W';j~'U'Utl -r'Um '\f'joV(9J'IJ'W(9J
tJ -r'UViCJ1'U

4.5 bbv1'Ul1~~he:l~1~

'IJ'Wlilbbn11i:1 ~l'Ul'U

1 bb~'U

bU'UL'V'l'lf'Wft LED

5. 'l~UUbb~.:I~11.:1

5.1 :We:l1CJfl1';j
, 1.u-:Jl'UtJ';j~1Jlru

6,000 oil l1J~

uun Bi:1';j~ e:l~~\il'U'lJe:l~l'll
'U ...

5.2 1 'I"J~e:l~~'U ihJ1JtJ-r'Ufl111Ji:111~
,

fl~m

5.3 1 'I"J~e:l~~~ :WU1JtJ-r'Ufl111Ji:111~
bbCJfl861';i~e:l~~\il'U'lJe:l~l'llfl~
,
'U ...
5.4 ';je:l-:J-r'Ufl1';j1oU~1'Un'U';j~'U'U1 'I"J 220 - 240
6. ~tlmru~'U6J

e:l~

b~~

tl'l~neJU~1£J

6.70 bv11 (i~ 50 bv11,

6.1 :W'lJ(9Jfli{e:l~~~Vl';j';jP1,_jbb'U'U?fb{l)e:l~le:l
2 (ill, nl~~'lJEJ1EJm'\f'j
,
,
:w-dl~nl~~'lJCJ1CJ'IJ'Ul(9J

0.67 bv11 (i~ 5 bv11, :Wfhe){I)';jlfl1';i'1j1J'lJe:l~b~'U~l{l)fI
'U

:W';j~'U'U Air-tight e:le:lmb'U'U1Jl11J1~mfl1P1b.ule:le:lfl
bb~~~~~l~

btJ'UmJmru~:WVllfli{m
q

(~1.~\'l51m)J

(j~Hl)

.. '>kv~1Y'YIM"i.r
(1~1.~1.11;]11\'l1i(u)

m1lJn11

2 'lJ1il
q

12 'lJ(9J
,

~1'Ul'U1:IJUe:lCJfl11

tJ~~Dl\.In~~lJfl1~ (j~'!!€J··I

LED ~e:l~~'U'U'U

b~e:lUmn'Ub~mlb.ul1tJ1'Ubfl~e:l~'\f'j~e:l1J1'I"J

6.3 611CJL'I"J(Power cord) 6111Jl';jfl1'l!l~n'U1'I"J

-.»:

(Zoom ratio) ~ 7.5:1

'\f'j~e:l1J~~\il'Ubb'U'Ufl';j'U'IJ(9J~1'Ul'U1:WUe:lEJfl11
~
q

6.2 fI~fl~1Jfli{e:l~
, ,

(j~~€J

,

M~€J

220-240 11(;l~

~\v

m~lJfl1~

(w~I.~1:ln?l~(j bbrlUL1(\j)

(j~~€J

m~lJfl11

(U18h~l'Il(j m~,yn{ ru eJ~581)
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'"
'" tI'a::m.ma::'a1fJa::LvfJ~mJ
'"
'" d 6J
7. 'a1fJa::LvfJ~n1'a'a\J
7.1

bU'U~~~.nru'VI1~-r'UlJ1~'j~l'U

7.3

'IJ~';'Vl~

'"

u

ISO

9001

tJ

'V 1 CJcJ( tl \Ii! btl fH'I1 'j LL6'f1'1 \Ifl1'j L 'Ur;JLL
'Vl'U~l'Vi'li 1 CJ'<\I
1 n r;J~ ~ ~Vi~ tl '<\11
ml1 LL'Vl'U~lVi'li 1 CJ
u
u

.f11CJ1
'U'\.h~L'Vlfi1L
~m.h~ 1CJ'll'Ul'Unl'J1 ~'IJ~m'jVi~\lm'j'V1CJ

.. ~.

,

Vi'U 1 CJ'<\I1n
1'j\l\ll'U~~~~
u

7.4

1~'U~m'jVi~,m1'j'V1CJ

1I'1CJ'IJ~';'Vl~bUU~l bb'Vl
Will

7.5

1~'U~m'jVi~\lm'j'V1CJ

1I'1CJ'IJ~';'Vl~iJ~l\1~~1U nl'jnntl'IJ'jlJ'<\I1n

7.6

iJ~ijtlm'jHi\llU.f11'\_o}11'VlmL~~.f11'\_o}Te)\ln'1'\_o}"il1Ul'UhJutlCJnl1

7.7

'WI18

1I'1CJ~tl\lLL
U'lJLtln6'f1'j~UEJ'U

,

(VI~.~ylUl'mlJ i1~Hll

1

-r'lJ'\.h~nuflru.f11~m'j1i\l1U
,

tJ~~ulUm~lJfll~

.. .)_{~.r<? "'1CT1,,>-<-

T

,N'Il8 ..

'

(~P1.VI~.'4~~l'Vll~U)

1'j\l\ll'U~~~~
u

1 b~lJ

U

m~lJfll~

. ~(I

i1~'Il8

11'1CJcJ(tl\lLL
uu Ltln6'f1'j~'UEJU

m~lJfll~

(e.JP1.m.~fl<'l~i1
LLrlUL1f\j)

b~m.h~ 1CJ'llu1'Um'j~tllJ
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'i1fm1'~~ 3

UVl~,:j~1fJ1yJfl113J~h,:jAmhH
u\J\Jb'lhttn'i3J1~ 1000 b1~~
'U

~1'U1'U 1 "l1~
•

flru~n~ru~~1hJ
,
bU 'U €I 'IJn ~

,

ru~'1 tJ1l'l Yl' 1 n ~ ~ u 61('1~ ~ f111 :w

(btJ'U'1ieJ~61qJqJlrul'leJmtJ'UeJmhul'U

('I' 1 ~ ~

n J 61~

Vi'i1 'IJ'€I~ b-51 vi'V'l'Vluu 'U

'"

1 '1ieJ~61qJqJlru~'IJ~~neJ'U~ltJ.ffl'Ulmb~~.ffl~'U)

10,000VDC bb~~ihJ3J'lJ1''Ub~eJfl1V1'U~~fl~61~Ml"lJeJ·m~~bb611l'l.yh1~
,
" ,

1 u 'IJ ~ u 'Ua

'lJ1''Urh1~

1,000 -

0 - 60mADC bb~~iinT~ueJ~fl'Un1~

Over-Current, Over Voltage, Over Temperature Protections u ~ ~ 11 'V'lQJ
~ ~:w ~ ~ 'U 1 tJ f111:W {€I 1..1
rnn 1 'Ubf1~eJ~
flru~n~ru:ml'Vn
~
,

1. Voltage Output

1,000 - 10,000V VI~eJnl1~n11

2. Line regulation

.;0.10/0+2LSB,Load regulation ~0.50/0+2LSB

3. Current Output

o - 60mA VI~eJnll~n11

4. Ripple & noise

~ 0.1% Full scale

5. Control & Protections

Constant Voltage (CV), Constant Current (CC),
Current-limited

protection, OvervoltagelOver

temperature/Under
6. Display & accuracy

voltage protections

4-digit LED display (Volt bb~~ Amp) VI~eJ:Wlnn11

Voltage Accuracy

~0.20/0+2Least significant bit (LSB)

Current Accuracy

~0.50/0+2Least significant bit (LSB)

7. Display resolution

Voltage OOOOOV
- 19,999V VI~eJ~n11
Current OOOOmA- 9,999mA VI~eJ~n11

8. ii~:w'IJ1''Ubb~~~'U (Voltage adjustable knob) bb~:::~:w'IJ1''Um~bb61 (Current adjustable
knob)
3. Input voltage: 220VAC ±100/0,50Hz
4. 611tJ1l'l611V11''Ul'leJ1-if~1'U~'1ieJ\IbeJTvl'V'l'Vl
, 1 'IJ~,

'i1fJ~~tBfJ~n1'ii'\J'lh~n'Utt~~'i1fJ~::tBfJ~~'U

~

1. ii~:WeJfl1'j1-if~l'UJll'l·n 1'Vlmb~~Jll'l·m)\ln~'\_o} Iill'Ul'U hiileJtJn11
2. 1''U'IJ~~fl'Uf1rum'V'lm~1-if\ll'U
,

»:

,W,.,.,.,

"~:S8

,

(i1IH~'V15J11ru

1.h~ulUm1W1l1

m~HJ)

1

1 b~:W

U

"~~<J

o(~

.m1)Jfll1 m~8

(~I'I.i1I1.~fl."~,, LLrium~)

(UlCJl~l'Il"

..

.m1

i1I1~~fl1ru 8~uCJl)

1
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1Vlfl1111~eJ'U (Hot

.,j

II

Lfl'H)~n1'Ua1~~::~1mL'lJ'lJ

o.,j

II

Plate Stirrer) ~1'U1'U 6 LfI~eJ~

1. flru~n'liru::~11tJ
,

b'O'ULfI~tl'lm'U~l'Hl~mmL'\J'\J1~frn:IJ~tl'U

(Hot Plate Stirrer) ~lVi1'\Jm'U1l11tl~1'l1'Un1~

control

2.3 :wnl61'l1'Um~1~ml:IJ~€J'Uhh.JmJflll

1,000 1(9l~

2.4 :WU:IJtJ1'\J~~~'\Jm1JVi,f)iJhnlJtJm.Jnll

50 tl'll"1lb"llm611tJ~ii'l 500 l'll"1lb"ll6'lL611tJ~

'"

,

2.5 bb~~'lt:J6'ltlruVi,f)iJbU'U1l11L6'I"tJ
LED

"

,

2.6 :WU:lJtJ1m~~'\Jml:IJL~11'Uf11~m'U1MJtJtltJflll
,
2.7 :W~~'lJ€Jm~~'\JllJtJ€JtJflll
2.8. ~l:1J1~()m'U~1~6'I~mtJ

100 ii'l 1,500 ~€J'\Jtiitl'Ul~Vi~€J~flll

6 ~~~'U
(~l'U~~Vli)
, hi\J~:lJlmllJtJeJtJflll

10 ~(9l~

2. 9 :WU:lJtJ1'U~~~'Uml:IJ~mJbb6'l~flll:IJb
~11'Uf11~m'U
,
2.1 0 :WU:lJtJ1'U~'lfll~'Vh~1'UbbtJflliJlfln'U
l~tJB~~~
,
2.11 :w~~'U'Ut1€J'ln'Ub~tl~~e:ntJfl1~'vhn'ULfI~€J'l(9l1:IJ:lJl(9l~~l'U
,
... DIN EN60529,IP
2.12 :w~~'U'Ut1tl'ln'U€JruVi,f)iJ~'lbn'UflllnlVi'U~bd€Jtlru,f)iJii'l
q
'U
'\J
q
,

\I

21

550 €J'll"1lb"llm~tJ~

2.13 :w'1itl'l~~HlJ1rub~€Jtii€Jn'U'll~m'UfI:lJtlruVi,f)iJ"tJ€J'l~1~6'I~mtJ
'U
ILl

'I

QJ

2.14 "tJ'Ul~bfl~tl'lflll'lllJtJm.Jnll

2.16 :Wi'll motor
2.17

'I

'I

220 iJ6'I~b:IJ(9l~~flllJtJtltJflll

rating input/output

llJtJ€JtJflll

:WtltJmru'1iltJ6'I~m~n~fl1tl'l.J"tJtl'lbfl~tl'lm'U
,

330 iJ6'I~L:IJ(9l~~'lllJLn'U

"

15/1.5 (b~tJ'Un'U'<ill'Ul'Ul(9l~)
'<ill'Ul'U 1 'll~
,

2.18 :wmJmru6'l~fll~tJ'Ub~€J'U~1l11
bfl~tl'l'1li1~leJlmVl1~lm1
,

~1~:lJl(9l~~1'UfI1l:IJtJ6'ltl~ntJ
...

em. '<ill'Ul'U 1 'll~
,
2.19

H1'V'Jvh

2.20

bU'Ut:J~(9lnru"f1~1~1'\J:IJ1(9l~~1'UISO
9001 :20 15 b~tltJ~~ ltJ'1lt1~1'Uflll:IJtJ6'ltl~ntJ
...

220-240 116'1~ 50 Hz

2.21 'U~';'Vl~'1J1 tJcJl€J'l:Wb€Jfl6l1 ~ ua ~'l m ~bU'U~ u VI'U'<illViti1 tJliJ1 fl~ t:Jl (9lVi~€J1iJ
1 fltl11unu

""

"

'<illViti 1 urntJ1'UtJ~·~bVl1"11~
tJcJltl'lbb'U'lJ b€Jfl~l~~'U~'U

2.221 ~'U~n1~Vi61'ln1~'1JltJ l~tJ'U~';VI~:w'1il'l~cJl'Un1~rJfltl'U~:lJliJlfll
2.23 :i1~:Wtlfl1~Hf'l1'UbU'U.fl1~11V1tJ'<ill'Ul'U 1 b~:IJ bb6'l~fI1~1e)'lfl~~
2.24 1'UtJ~~n'Uflrufl1'j.'jn1~
1-tl'l1'U 1
,

~.
11"~<J

tJ1v5Tt.lm1IJnl1

(~'i.~'I'Hm'iru<1:Mll

¥~~.~."!;"

l1~~<J..

('iI'l.m.'4~'i1vmi'ul

m'ilJnTl

"~:U'il

~'l'l1'U~t:J~(9l1~tJ(1)tl'l

"

'<ill'Ul'U

tJ

'a( (

n'i'iIJm'i .,~:u'il

({:.JI'I.~'i.~fl.,~.,
LLrlUL'iEldl

n'i'iIJm'i

(\J1V1'r1~1"m~~fl{ ru'il~i5tJ1l
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3. iif!t1mnh.h::m)'Unl'~1.g,:j1'Uii~,:jd

3.1 ~1n'"J'Ur;1l~'1JiJ\?lbfl~mJbb~'U Plate ~1'UU'U~1 tJb"ll~liJm'!1l.J1~tl'ueJ,:If\''Ufl1~n \?lfl~eJ'U1~ eJ~l\1~
tJ~~~'VlTIm'W ~1'U1'UhJumJflll

6 ~1

3.2 f11UfI:Wfl1~vh:Jl'U~1f.J~~UU
,

Electronic

solid-state

control

'"

'1Jmfl1~m'Ur;1l'JWI\lbb~ 60 ()..:J1500 ~eJu~eJ'U1ViVl~eJ~flll
3.4 W11n'"J'Ubfl~eJU~1f.J~ueJ..:Jn'Ur;1iJ:w
3.5 tJ~:Wl(9l'J'UeJ..:Jr;1l'J~~~lf.J~bfl~eJ..:Jr;1l:Wl~tl-rUJ1V1'l1fl1~ (Stirring capacity)

:lJ1flflllV1~m vllnu

2,000 iJ~~~m
3.6 v11n'"J'Ur;1ll.J1~tlvllfnl:W{eJ'U1~~.:Jbb(9l\Vlt1eJeJruVl.fliJ'lXeJ.:J 5 eJ.:Jl"11b"llm6lif.Jr;1
~'U().:J 350 eJ.:Jl"1l

,

"

3.7 'U'Ul\?l'UeJ.:Jbbvl'U
Plate (flll.:JX (J11) hJUeJf.Jflll180
3.8 W111'IXfnl:W{eJ'U(Heater)

iJ~~b:W(9l~x 180 iJ~~b:W(9l~

1.rrri'1~.:J1l'JhJueJf.Jflll 500 1(9l~

3.9 ~1n'"J'Uijfl1~vll.:Jl'UbU'UbbUU Durable

Bearing Type Motor

3.101m.:Jr;1{l\1W11n'"J'UbU'UbbUU Rugged Aluminum
3.11 fl1~ue.J\ln'Ufl1~n\?lfl~eJ'UbU'UbbUU Chemical

Casting

bb~~Powder

resistance

Coating

especially

against

Body
strong

acid

3.121f1~.:Jr;1{1.:Jbfl~eJ.:JbU'UbbUUsystematically
3.13 :wm(9leJ~bU'UbbUUprinted
oj

circuit board

(PCB board)

uae gentle

revolution

....,

3.14 :Wfl1~fnU~:Wfnl:Wb~1~e.JU\?l1f.J~:::UU Precise

speed

control

3.15 ~l'UVI~.:Jbfl~eJ.:JihieJ\I~lV1-rUb~f.JU rod stand
3.16 ij~tJmrub~eJm~uu1l'JbbUU

Emergency

3.17 ijeJtJmru~eJ.:J-ru~1eJf.J'1.:J'U'Ul\?lhJueJf.Jflll
,
UeJf.Jflll130

Overload

Temperature

().:J 130 e.J..:J1"11b"llm6l1f.Jr;1

32 b"ll'U&lb:W(9l~
x 45 b"ll'U&lb:W(9l~
'Vl'Ufnl:W{eJ'UhJ

eJ.:Jl"11b"ll~b6l1m~
3.18 W11n'"J'Uij'U'Ul\?lfl1l:Wflll\1hJueJf.Jflll

200 iJ~~b:W(9l~ijfnl:W~flhJdl'U

260 iJ~~b:W(9l'Jijfnl:W

r;1.:JhJUeJf.Jflll 110 iJ~~b:wm

"

3.19 ij Stainless
3.20 ijeJtJmruu
,

Steel

rod stand

~1'U1'U1:tJue.Jf.Jflll 6 B'U

eJ.:Jn'Ur;11~bflijVlfl1~~1bfl~eJ.:J'W{eJ:W~ru~
., fl'\_o}ru~bU'UiJ(9l~~ eJ~.:Jbn\?l~ e.J:W~1'U1'U 1:tJ

3.21 il eJilmru ~lV1fU\ll'U\?l \?lsil'u'UeJ.:J
bVlmtJ~~ b.fl'Vlm\?l\9ll\1 m\?lsil'~l'J~fIb .u:w.u'U 98% bb~~r;1l'J

'"

,

1"1lb~f.J:w1®"\?l~eJfl1"1l(1h.u:w.u'U
30% m\?l1'U(9l~flm\?ll'JeJr;1l'Je.J~fl bb~~5'U1 sVu1\?l1:tJue.Jf.Jflll 28.16

eJeJ'U~~mb~'U

'U'Ul\?l1:tJueJf.Jflll 15 ti'1 x 20 ti'1 ~~(>1-:Ulfll61\?l1'Wm'W~1'W~'U
100% ~'1J:W'W'1JiJ\?lbb~'U
8 ~'U161\?l~e.J'Un'U1f1~.:J61{1..:J
,
"
,
bb~.:Jbb~.:J
1:tJb~e.Jf.J~f.J
, ~1'U1'U1:tJue.Jf.Jflll 6 B'U
3.22 ij'1J\?lb(9l~f.J:wv11v11e.J~l\1'1JiJ\?l'Vl'Um\?l,
\?l'1..:J,Jl, r;1l~bflil 'Vl'Ufl1l:W{eJ'U1:tJueJf.Jflll 500 eJ.:Jl"1l
,
b"ll~b6l1f.Jr;1
uasnuu

~'1\1l'U~ 2 Ul'n~,

ijl.J1(9l~:Ol'Ufl1~~~(9l DIN 12331,150
'"

6 '1J\?l
,

'LA)~

<I~;g€l

(1'I~.'I1Vl51m\.l <I~1tl)

.;)-(,~'1

1J1:!51'\.jm~lJn1~ <I~'IlB.r

h)~).{

(~1'1.1'11.'lj~~1
VlI.JU)

m~lJn1~

3819, ISO 900 1 ~1'U1'U1:tJUeJf.Jflll

<I~;g€l

.

(ul1Jl~1'I1<1 1'11~~f1{ru €l~51Jl)
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3.23 btJu~~~nruo/ivtlvl-r'UlJ1m~TU
~
3.24

[;J~

ISO 9001:2015

b~e),lh::; 1~'lJt1vl1'Um1l.lUG1e:J~n~~mnoif,:nw
~

m·mi CE b~ e:JU1::;l~'lJt1tK 1'Um1l.lUG1e:J~n~~e:J

~.nru"Vl1tK-r'Ul.l1m~1'U
GMPbbG1::;iru~
~
.,

3.26 'U~,;''Vl~"lJ1~tK
e:J-!lij
be:Jmn1bb~~-!ln11b
tJ'U~bb
mllbb 'VlWil1Vlth ~
~
~ 'Vl'U~'1Vlth~":il1fl~~~~ ~Vl~e:J":il1

rn ~1'UU1::;b'Vll"1b
~ e:JU1::;
1~'lJ'U1'Ufl111iX'U~fl11Vl~-!ln11"lJ1~~-!l1'U1::;~::;blG11-r'Uu1::;n'UbbG1::;~'U1::;
~::;fl11-r'UU1::;n'U
1~ ~tKe:J-!l
u'U'Ube:J
fl~11~'U iT'U

..

~

3.271 iX'U~n11Vl~-!lfl11'(J1~1~ ~'U~,;''Vl~ij'1i1-!l~ e.J1'Ufl11tJnsu 1l.l":il1fll1-!l-!l1'U~~~
u'U'U
~ ~1~ ~tKe:J-!l

be:Jfl~11~'U~'U
3.28

H1yJih

220-240 l1G1~50 Hz

3.29 ij~ije:Jfl111oif-!l1'Um~11'VlmbG1::;m~1e)-!lfl~~"'il'1'Ul'Uhjtie:J~fl'-h 1 b~l.l
3.10 -r'UU1::;n'UFlrumY-lfl111oif-!l1'U
1U
,

. ~.

"~:SeJ

(~"i.~Vlim"iru .,:;1tll

th:;D1Wl"i"i~nl"l

• :4~'),'''Y)'''-'m"i~nl"l

"~'!leJ"I

("i~1.~"i.11~"il'Vllll1ul

d

~,~

"~'!leJ

•

m"il.Jnl"i

(t:JI'1.~"iJm'l~" LLnum\jl

"~:SeJ
(ulv1~f'll"

m"ll.Jnl"l
~1~~f1{ ru eJ~D1Jll
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tf'l~eJ{j1~m~Hb~n~n (Lactate Threshold)
ftru~n'ttru::~11t1

•

(ethanol, glycerol, glucose, lactate,

bA~'e:J'I61°1V1'f'U(9)~d"ilVlltl1~lru611~-rrd1~bflfl,6'1

methanol) 1'U(?)deJ~1'1 b'1l'Ubd'lJ,nrusv1 e:J1V1l~ bA~eJ'I~~ bU'U~'U
tl~~fle:J'U~dtJ

2 ~d'Ufle:J

1. bA~e:J'Il(;1m(;1bbflfl~fl (Lactate Threshold)

d

2.

bA~e:J'Ifh~'(;11e:J611~bAiJ

3.

~(;1~(;1-~ltJ611~fI~fI1tJe)(9) 1'Uml (Autopipette)

4.

e:Jtlmrutl~~fle:J'U
,

~

~

d

0

1. tf'l~eJ{j1~m~U~n(9)n (Lactate Threshold)

'lJ'Ul(;1 1-10 1~ 1A~~m

1 tf'l~eJ{j

1il1'U1'U

f'lru~ n'ttru::tn~1::'VI1{j b'VIf'l Uf'l

•

1. b U 'U b A ~ e:J'I (9)~ 1 "ilVll
1'U(?)de:J~l'1"ill nrneinu

fl1~VI~fl

b'VIfl1'U1f1~~dm'Y'l5'U1

~1~~'1tl~mru

tl of ~

1 ru

ethanol, glycerol, glucose, lactate, methanol

m~'U1'Ufl1~(;..J~ (9)e:J1V1l~ VI~mA~eJ'I~~

en VI~e:J(?)1e:J~1'1"illflm~'U1'Ufl1

methanol "illflfl1~(;..J~(9)J1~'U 1(;1tJ1itl~~1(9)~bV;tJ'I

2. fl1~v\'1'11'UA1'UA~~1
,

~'VI1'1

2.5 - 10 1~1A~~(9)~

tJ~~'U'U1~ 1A~ 1tl~bSV61bsve:J1

3. 1ie:Je:Jfl6llb"il'UBbflA1'V1~(;1 (oxygen electrode) b'iJ'Ul'i'dl(;1'Eh'Url1e:Je:Jfl~lbU'U1'i'1bfl'lJ

'Y'lfe:J~

..

~~ ~(;..JfI 1(;1tJ bb61(;1'1~ltJfI~ bBtJ(;1(;..JfI
~1~"ill fl fl1 ~'VId'U61e:J'U
~d tJ611~~ 1 m:ijl'Ubbfl ~ (;..J
a fll~l bA~l ~~(?)1 e:J~ 1 'I
4. 1ibdfl11'Ufl1~lbA~1~~

hJbf1'U

1 'U1V1/b'VI6'l~

5. bA~ e:J'I6'l1m~tli1 fl1~tl-r'Ubb~'1fi1~l(9)~~l'U

b~tJ'Im'l

(Calibrate) ne:J'Ufl1~1 oU'I1'U1 bA~l~~

'"
bbfl~iJ stand by mode mru~1~1ibA~e:J'IbU'Ubdm'U1'U
6.

1(;1tJ1i~~yes/no

mVl~(;1~'1l1tJ1'Ufl1~v\'1'11'U1~61~(;11fl~'1~'U

1'Ufl1~b~e:Jfl1i'l1'U

b~e:J1 ~fh

b'1l'U 1'\tj~(;1

Calibrate, Stand by bU'U~'U
6V

~

~

7.

~~'U'\.J'thj'U1t11 (Fluid pump) biJ'Ubb'tJ'tJ peristaltic

8.

Linearity 1'Ufl1~1bm1~~611~~1'11

~'1d

Glucose

0.05 - 20 O/OWN

Ethanol

0.1 - 10 O/OVIV

Lactate

0.06 - 14 mmol/L

Glycerol

0.1 - 4.0 O/OWN

Methanol

0.05 - 4 O/OWIV

9. 1in'UhNh

220 11f1~

10. VI,r'li1e:JA'l1e:Jfl1~1i'l1'Ubfl~'e:J'I1'(;1fl~mbflfl~fl
'IJ
m~le)'1fl~~

(Lactate Threshold) .n1~11'V1tJbbfl~

1 b~~

~1'Ul'Uhiife:JtJfl11

11. iJfl1~!Jfle:J'tJ~~fl1~1i'll'UbA~e:J'Il(;1m(;1bbfln~fl

(Lactate Threshold) ~l'Ud'U 1 A#'1

12. 'U'<:ltJ1 lactate reagent kit "il°1'Ud'U 1 '1.((;1tl~~fle:J'U~1tJ
:DfI~~m

lactate ~bm"il'U~'lJ'U1(;1

175

~1'U1'U 4 'lJ1(;1

13. v\'1fl1~~(;1 ~'1bA~e:J'IiJm)'U6'l1m~tl1

otl'll'U1~b U'Ue:J~1'1~

~.
"~~il

U.,:;iJl'Um'll.Jnl.,
(m:WVHnmlJ

,,~HJ)

'f.<~.:'S.?.!>?J.:l::{ m'll.Jnl'l

,,~~il..

('lPl.~'l."1~'ll vml'U)

.......................... ....m'll.Jfll.,

"~~il ....

H

•••••••••

('Ulv1~PI1" ~l~<5'fli (\J il~DV1)

-13-

,,
2. tfl~f).:jfhlij~1f)~1·:ibflij '\)1'U1'U 2 tfl~f).:j

1. bfl~eJ,:)nl~~1eJ?ll1bflii 1 PM 2.5 eJ~mflmtllu'U~blru~mu5u~fl11
o

~ii~ft~mb~':)1':)"il1fll'U~lJ

dO

fl11Vll':)1'U'Um
bfl1eJ,:)

2. 1~tl1'll'Vl~tlfl11bVlA1'U1ft~fl11m€J,:j~ltJl'V'Jb'U€J1(Fiber Filtration Technology) tJ1~tl€J'U~ltJ
bA~€J,:j~~mfl1~ (Blower)

"

3. iJnl~,:j'UeJ':)bfl~€J,:j~~mfl1~ (Blower) 1~u€JtJfY,h 1/20 bb1,:jih fldllJ?lllJl1tl1'Ufl11~~mfl1~

"

500 fttl'Ul~n'V'J(?l/'U1V1

~UeJtltll1

"

"

,

4. bb~'Um€J,:j'Vl~tl(Fiber filter) tJ1~~Vl5m~
5. bb~'Umm'llD~~,:j~l'UnlJ~'U1'i'

95% iiAlllJ'Vl'Ulhlu€JtJtll1

(Charcoal filter) iJfl'JllJ'Vl'UlhJu€JtJfll1

~'Ubb1tl (Pre-filter) vh~ltJ1 'V'JlJtl~bVl'U
(Urethane Foam) iJfldllJ'Vl'Ulhlu€JtJtl';h

"

6.

?lllJl1tltJ-r'UfldllJb~1'U€J,:j~~ftlJ 1~u€JtJtll1

7.

vll fl11~~~':)bfl~m:ijeJ"il'U?lllJl1tl1 oU,:jl'U
l~b U'UeJ~l,:j~

..

3. "l1~~~-:ti1t1~1~~:::~1t1ei~1'U~
,

5 -Dl

(Autopipette)

1 -Dl bbft~bb~'Um€J,:j

1 -Dl

2 1~\9l'U

"l1'U1~ 1-10 1lJlfl~~~~

"il1'U1'U 1 "l1~
,

1. bU'Ubfl~€J,:j~~bbft~~ltl?l11ft~mtl'llD~'Ii€J':)b~m 'U'Ul~ 1-10 1lJlfl~~(?l~ bb'U'Uu-r'UmlJlm 1~
,

"

2. ~lbfl~€J,:jVf1~ltJ
,

,

Polyvinylidene

Fluoride ~,:jVl'U(?l'€Jtll~n~m'€J'U'U€J,:j?l11bfliJbbft:;;

"',

?lllJl1tl1j,:j~ih b~eJV1€Jru'Vl.f1iJ
121 eJ,:j~1b'ljftb~tl?l

,

"

3. iJtJlJtJft
~V1tJ€I~~llJ
n'UtJlJ~~
-~1 tJ?ll~ft
'I
'U
,
'U

~mtJ

4. ?lllJ11tltJ-r'Ub~lJ'Vl~€Jft~tJ~lJl~~1~A#,:jft~ l11bfl'U 0.1 llJ 1fl1~m
~

d

~umruu~:::nf)'\Jf)'U

6J

..

1. flf)lJY41t~f)fiij~Ufl6t1V1~'\J'u'UVifl'Yjf)lJ~
"il1'U1'U 1 tfl~f).:j
,
1.1 fl€JlJ~lb~€J1ii CPU 111~ltll1 Core i5 fldllJb~1111tr€JtJtll1 2.4 GHz
1.2 'Vlt!lmb?l~,:)~ftml'V'JVJfl fldllJb~1111tr€JtJtll1 2 GB
1.3 'Vlt!ltlfldllJ'<ill RAM 'llD~ OOR4fldllJ"ill11umJtll1
,

16 GB

1.4 HOO 'llD~ SSOfllllJ"il111ueJtltll1
500 GS
,
1.5 iJ'Ii€J,:jb~€JlJ~€J (Interface)

uuu USB 3.2 Type C 'Vl~€J~tll1h;tr€JtJtll1

uuu USB 3.2 Type A

2 'Ii€J,:jbbft~

'Vl~€J~tll11~u€JtJtll1

2 -d€J':)

1.6 iJ'Ii€J,:jb~€JlJ~mb'U'UHOMI 'Vl~€JVGA 111umJtll1
1.7 ii"ileJm~~1eJ,:)-r'UfllllJft~bBtl~h;Ue.ltJtll1

1.8 ?lllJ1~tl1i,:jl'Uhi111umJtll1

1 'Ii€J,:j

2,240x1400 Pixel bbft~ii'U'Ul~hlu€Jtltll1

Wi-Fi (IEEE802.11ax) uae Bluetooth 5.1

1.9 biJl~'llD~ H?ll tJ~~€JlJ bb~'U1€J,:j

d

~.

d

'WIl<J

tl'l:;iJl'l.lm~).Jfll~
(~u~'VliJlmU

(jdil)

?-E,o'lsI"))Y'j}1)f

,Wll<J...,..
(Wl.~~.'4~hl Vllvl'l.l)

fl~~).Jfll~

(j~~<J....

rol(

..

.m~).Jfll~

((:,II'I.m.'jm'~(j bbrl'l.lm'\i)

(j~~<J
('l.I1EJ1~1'Il(j
m~~fl{

.

m~).Jfll~
ru <J~iJEJ1)
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d

...

If

...

If

d

0

2. Lf'l'H)~'WlI'VU.JfiI
'tI'U~HfilL~e:J'l~1'U1'U 1 Lf'l'HN
2.1 i1m111~~bBtJVl1
'Uf111Vl:w~'1li,JeWrlll1200x1200 dpi
2.2 i1fll1:I.Jb
~11'Um1Vl:I.J~~1'V1-r'Um~Vll~
A41lJ,JeWrlll 28 'V1,Jl~B'U1Vi
(ppm)
2.3 i1Wt.htJml:I.J~l(Memory)'U'U1VlllJ,JBtJrlll 128 MB
2.4 i1"liB-!lb~B:I.J~B
(Interface) uuu USB 2.0 'VI~8~rlll ~1'Ul'UllJ,J8tJrlll 1 "li8-!1
2.5 i1'li8-!1b~8:I.J~m~'U'Ubfl~8·lhtJ
(Network Interface) uuu 10/100 Base-T 'VI~8~rlll
~l'Ul'UllJ,J8tJrlll

1 "li8-!1'V1~m'fl:I.J11()
H\ll'U~1'Ubfl~8~ltJH?fltJ Wi-Fi (IEEE802.11 b, g, n) 11'l
2.6 mVl1~m~Vll~1~lJ,JBtJflll

..
"'tI 'l::n'UUfiI::'l1f.1fi1::bBfJIilB'U
'"
.. d
'l1fJfiI::LBfJliln1'l'l'U

250 bb~'U

~

1. i1~i18f1111
i\ll'U.fl1~11 Vlmb~~.fl1~T5,:m()~~1'Ul'UllJ,J8tJrlll 1 b~:I.J
2. -r'Uth~n'Uflru.fl1~fl111i\ll'U
1
,

u

.~.
.,~'ii<l

tJ':;5TUm'i)Jfl1'i
(~'j.WV151'j'i(\J.,:;11'1)

.. )-i~7~~

"~'ll<l )

('jf'1.~'j.~~'jl VllliilJ)

fl'j'j)Jfll'i

"~~<l

~.J("

""fl'j')Jfl1'

(e.Jf'1.~'j.-rfl<l~!1
LLrilJm~)

"~~<l

::::

fl'j'j)Jfll'

(lJl£Jlwf'11!1m~~fl{ (\J <l~5£Jl)

