
 
 
 
 

         

ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล 

เร่ือง  สอบราคาซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร  
------------------------------------------------------ 

 
 ดวยมหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัวิจัยโภชนาการ) มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑวิทยาศาสตร  จํานวน 
1  รายการ  ดังนี้ 

   
1.   เคร่ืองช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง    จํานวน 2   เคร่ือง    
 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
1.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีส่อบราคาซื้อดังกลาว 
2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

 3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย      เวนแตรัฐบาลของ 
ผูเสนอราคาไดมคีําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 4.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยมหดิล ณ. วันประกาศ
สอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

 
 กําหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่    6  กุมภาพันธ  2550  
 ในวันและเวลาราชการ  ณ งานพัสดุ ชั้น 1 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล       และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา   
ในวันที่   7  กุมภาพันธ  2550   ตั้งแตเวลา  10.00  น.  เปนตนไป 
 ผูสนใจตดิตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ …………….………-………………. บาท   ไดที่ 
งานพัสดุ   สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล   ระหวางวันที่      17 มกราคม     2550          
ถึงวันที่   5  กุมภาพันธ  2550   หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข 0-28893975 ในวันและเวลาราชการ  
และประชาสัมพนัธทาง www.inmu.mahidol.ac.th,www.gprocurement.go.th 
 

   ประกาศ  ณ วันที่        17 มกราคม  พ.ศ.  2550  

                                                          
                  (ผูชวยศาสตราจารยนิภา  โรจนรุงวศินกลุ) 
             รองผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการแทน 
                       ผูอํานวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ 

เอกสารสอบราคา U    /2550 การสอบราคาครั้งนี้ เปนการดําเนินการลวงหนา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิการสอบราคาครั้งนี้ หากไมไดรับอนุมัติงบประมาณ
ท้ังรายการและจํานวน 



 
 
 

การซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร   
ตามประกาศ  สถาบันวิจัยโภชนาการเลขที่  NU  005/2550 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ลงวันท่ี  17   มกราคม   2550       

…………………………………………………………………..……………………… 
 ดวย  มหาวิทยาลัยมหดิล  (สถาบันวิจัยโภชนาการ)  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะสอบ
ราคาซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร ตามรายการ  ดังนี้ 
 

1.   เคร่ืองชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง    จํานวน 2   เคร่ือง    
   

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที  และมี
คุณลักษณะตรงตามทีก่ําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบบันี้  โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด   ดังตอไปนี้ 
 
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา 

 
2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และตองไมเปนผูถกูแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทาง 
ราชการ  หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับมหาวิทยาลัย 

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  และไดแจงเวียนชื่อแลว  
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 
3.  หลักฐานการเสนอราคา 
          ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองเสนอราคา ดังนี้ 
  3.1  สําเนาเอกสารดังตอไปนี ้ ที่แสดงความเปนจริงในปจจุบันพรอมทั้งรับรองสําเนาถกูตอง 
    3.1.1  กรณีที่ผูเสนอราคาเปนนติิบุคคล 
        ก   หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบยีนหุนสวนบริษัท  กรมทะเบียนการคา  ที่แสดงชื่อ 
              และจํานวนผูมีอํานาจทาํการผกูพันนิติบุคคลนั้น ๆ ตลอดจนวัตถุประสงคในการทํา 
              การคาหรอืประกอบธุรกิจ 

ข. หนังสือสําคญั…/ 



 
 
 

        ข  หนังสือสาํคัญแสดงการจดทะเบียนเปนนิตบิุคคล  
         ค ใบทะเบียนการคาของกรมสรรพากร (ถาม)ี 
         ง  ใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม  ในกรณีที่เปนผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม 
         จ  บัตรประจําตัวผูเสยีภาษอีากร 

3.1.2   กรณีที่ผูเสนอราคาเปนรานคา  หางหุนสวนสามญั 
ก  ใบทะเบียนพาณิชย  ของสํานกังานกลางทะเบียนพาณิชย  กรมทะเบียนการคา (ถาม)ี 
ข  หนังสือสัญญาการเปนหุนสวน  (กรณีเปนหางหุนสวนสามัญ) และมีการทาํสญัญา 
     เปนหุนสวน 
ค  บัตรประจําตวัประชาชนของเจาของราน  หรือหุนสวนผูจัดการ 
ง  ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  ในกรณีเปนผูประกอบการทีจ่ดทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม 
ฉ  บัตรประจําตวัผูเสียภาษ ี

  3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนาม
ในใบเสนอราคาแทน 
  3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกบัซองเสนอราคา  รวมทั้งรายการและจํานวนตัวอยาง (ถาม)ี 

    
4.  การย่ืนซองสอบราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาํหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชดัเจน  จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร  โดยไมมีการขดูลบหรือแกไข หากมกีารขดูลบ  ตกเติม    แกไข  เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอม
ประทับตรา 
 (ถาม)ี  กํากับไวดวยทุกแหง 
  4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ 
ราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมลูคาเพิ่มและ
ภาษีอากรอื่น  คาขนสง  คาจดทะเบียน  และคาใชจายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  จนกระทั่งสงมอบพสัดุให  ณ   หนวยพัสดุ สถาบันวิจัย
โภชนาการ ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
                         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90  วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา  โดยภายในกําหนดยืน
ราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาทีต่นไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3 ผูเสนอราคา จะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสด ุไมเกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
  4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก      และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ 
เคร่ืองช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง  จํานวน 2   เคร่ือง  ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้มหาวิทยาลยัจะ
ยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
     สําหรับ…./ 



 
 
 

สําหรับแคตตาลอ็กที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถกูตอง โดยผูมีอํานาจทํานติิกรรมแทนนิติบุคคล   
หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาตรวจสอบภายใน  3  วัน 
  4.5 ผูเสนอราคา จะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน .…-..... (หนวย) เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไมรับผดิชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดงักลาว  
ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลวมหาวิทยาลัยจะคนืใหแกผูเสนอราคา       
  4.6  กอนย่ืนซองสอบราคา    ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญารายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถีถ่วนและ
เขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาผูเสนอราคาจะตองย่ืนซอง 
ใบเสนอราคาทีป่ดผนกึซองเรียบรอย  จาหนาซองถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อ เคร่ืองชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง  จํานวน 2   
เคร่ือง โดยระบไุวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที ่  NU  005/2550 ”  ยื่นตอเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย  
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป    จนถึงวันที่  6  กุมภาพันธ  2550  ในวันและเวลาราชการ  ณ  งานพัสดุ สถาบันวิจัยโภชนาการ ศาลายา พุทธ
มณฑล นครปฐม 73170 

4.7 โดยใหสงเอกสารหลกัฐานตาง ๆ ตามที่กาํหนดในเอกสารสอบราคา  พรอมจัดทาํบัญชีรายการเอกสาร  เสนอ
ไปพรอมกับซองเสนอราคาดวย   เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวมหาวิทยาลัยจะไมรับซองเสนอราคาโดยเดด็ขาด 
      ทั้งนี้  ซองเสนอราคาทีผู่เสนอราคาไดยื่นตอมหาวิทยาลัย  และมีการลงทะเบียนรับซองแลวจะถอนคืนมิได 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคา  ณ หองประชุมช้ัน 3 อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหิดล ศาลายา  
พุทธมณฑล นครปฐม ในวันที่   7  กุมภาพันธ  2550  เวลา  10.00  น.  โดยใหถอืเอาเวลาแหงประเทศไทย  ตามนาฬิกาของสถานที่
ที่ทําการรับซองเสนอราคา  เปนเกณฑในการตัดสิน 
   
5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                      5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถกูตองตาม  ขอ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไม
ครบถวนตามขอ 3  หรือย่ืนซองสอบราคาไมถกูตองตามขอ 4 แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอ
ราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย  เทานั้น 

5.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
(1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนัน้  ในบัญชีผูรบัเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ

ราคาของมหาวิทยาลัย 
(2)  ไมกรอกชื่อนิตบิุคคล ,  บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดในใบ

เสนอราคา 
(3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให

เกิดความไดเปรยีบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
(4)  ราคาที่เสนอ…/ 

 



 
 
 

 
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา 

(ถาม)ี กํากับไว 
                       5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรอืในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือมหาวทิยาลัยมสีิทธิใหผู
เสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  มหาวิทยาลัยมสีิทธิที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา  หากหลกัฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                       5.5 มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่าํสดุ  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจ
พิจารณาเลือกซือ้ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลย
ก็ไดสดุแตจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไม
วาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลอืกหรือไมก็ตาม หากมีเหตทุี่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทาํการโดยไมสุจรติ หรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา  เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
 

6.  การทําสัญญาซื้อขาย 
                      6.1 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแต
วันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทาํขอตกลงเปนหนังสือแทนการทาํสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได 
  6.2  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  5 วันทําการของทางราชการ  
หรือมหาวิทยาลยัเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับมหาวิทยาลัยภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสญัญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได ใหมหาวิทยาลัยยดึถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 

(1)  เงินสด 
(2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น  

 ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
(3)  หนังสือค้ําประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4  

       (4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4  

(5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     หลักประกันนี้จะคืนให  โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา  (ผูขาย) พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

7. อัตราคาปรับ…/ 
 



 
 
 

7.  อัตราคาปรับ 
   คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ใหคิดในอัตรารอยละ  0.20 ตอวัน 
 
8.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทาํขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาซื้อตามแบบดังระบุในขอ 1.3  แลวแตกรณี
จะตองรับประกันความชํารดุบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  2  ป …-…เดือน นับถัดจากวันที่ผู
ซื้อรับมอบ  โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  3 วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารดุบกพรอง 
 

9.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ   
                  9.1  เมื่อมหาวิทยาลัยไดคดัเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซือ้แลว  ถา
ผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดงักลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และ
สามารถใหบรกิารรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน  7 วัน  นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(2)  จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือ่ืน 

(3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณชิยนาวี 
9.2 ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคดัเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง 

ราชการกาํหนด ดังระบุในขอ  6   จะตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกดิแกมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหาย  และพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.3  มหาวิทยาลยัสงวนสิทธิที่จะแกไข   เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกาํหนดในแบบสญัญา 
 

                                                                                       
                                        (ผศ.ดร.สมเกียรติ  โกศลัวัฒน) 

                                      หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
 

                
 
 



 
 
 

รายละเอียดเครื่องชั่ง  ทศนยิม 4 ตําแหนง จํานวน 2 เครื่อง 
 
1. เปนเครื่องชั่งไฟฟา ควบคุมการทาํงานโดยระบบไมโครโปรเซสเซอร ชวยตอบสนองตอการชั่งไดรวดเร็ว  
2. จอแสดงผลแบบ Backlit and High-contrast Display หรือดีกวา ตัวอักษรสูงไมนอยกวา 15 มิลลิเมตร 

เลือกเปด-ปดแสงไฟได 
3. สามารถชั่งน้ําหนกัไดสูงสุดไมนอยกวา 220 กรัม  
4. อานคาไดละเอียด 0.0001 กรัม หรือดีกวา ตลอดชวงการชั่ง มีคา Repeatability นอยกวาหรือเทากับ 

0.0001กรัม  และ มีคา Linearity ไมมากกวา 0.0002 กรัม 
5. ตัวรับน้ําหนกัทําจากวัสดุช้ินเดียว (Monolithic weigh cell) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงน้ําหนกัตออุณหภูมิ    

(Sensitivity drift) นอยกวาหรือเทากับ + 2x10-6/K 
6. มีปุมหักลบภาชนะอยางนอย 2 จุด และหกัคาภาชนะไดตลอดชวงการชั่ง 
7. มีระบบตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติ และแสดงรหัสความผิดพลาดได 
8. มีระบบปองกันการชั่งน้าํหนกัเกิน และมีเครื่องหมายแสดงในกรณีช่ังน้ําหนกัเกินพิกัดสูงสุด 
9. มีคาเวลาตอบสนองในการชัง่ไมเกิน 2.5 วินาท ี
10. สามารถปรับตั้งเครื่องใหเหมาะสมกับการสั่นสะเทือนไดอยางนอย 4 ระดับ เชน Very stable, Stable, 

Unstable,  Very unstable 
11. ตั้งคาความแมนยาํของการอานคาไดอยางนอย 6 ระดับ ต้ังแต 0.25, 0.5, 1, 2, 4, และ 8 digits 
12. สามารถปรับตั้งเครื่องชั่งใหเหมาะสมกับรูปแบบการใชงานได เชน แบบชั่งปกติ และชั่งเติมสาร  
13. มีระบบปรับเครื่องชั่งโดยใชตุมน้ําหนกัภายใน และภายนอก เลือกหนวยการปรับตั้งได เชน g, kg, Ib  
14. สามารถเลือกหนวยไดไมนอยกวา 22 แบบ เชน g, baht, tola, Ib/oz  และมีปุมเลือกอานคาได 
15. มีระบบปรับเครื่องใหกลับสูโปรแกรมปกต ิและมีสวิตซล็อคเพื่อปองกันการปรับแกการตั้งคาของเครื่องชั่ง 
16. สามารถล็อคปุมการใชงานเครื่อง และเลือกล็อคเฉพาะปุมปรับการตั้งคาเครื่องชั่งเพื่อปองกันการผิดพลาดใน

การใชงานได 
17. ตัวเครื่องมีตูกระจกสี่เหลี่ยมใสทุกดาน สําหรับปองกันลม และถอดทําความสะอาดไดอยางนอย 3 ดาน   
18. จอแสดงผลเชื่อมติดกับสวนรับนํ้าหนัก โดยปราศจากรอยแยก เพ่ือปองกันการสะสมของสิ่งสกปรกและฝุน 
19. จานชั่งทําดวย Stainless Steel ขนาดเสนผานศนูยกลางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร 
20. มีสัญลักษณแสดงระดับน้ําอยูบริเวณจอแสดงผล 
21. สามารถกําหนด ID Number ไดทั้งตัวเลขและตัวอักษร (A-Z) และพมิพคาไดเมื่อตอกับเครื่องพิมพผล 



 
 
 

22. มีโปรแกรมใชงาน เชน นับจํานวน, ช่ังน้ําหนกัเปน %, ช่ังสัตวทดลอง, คํานวณน้าํหนักการผสมสาร, คํานวณ
น้ําหนกัรวม, คํานวณคาโดยใสคาตัวคูณหรือตัวหาร, คํานวณคาความหนาแนนของของแข็ง, เปลี่ยนหนวย
น้ําหนกั พิมพผลการชั่งและการ Calibrate เครื่องไดตาม ISO/GLP ถาตอกับเครื่องพิมพผล 

23. มีระบบการชั่งน้ําหนกัจากทางดานใตของเครื่อง  
24. มีอุปกรณมาตรฐานคือ ขาปรับระดับน้ํา, หวงสําหรับล็อคไมใหเคลื่อนยาย และ interface ชนิด RS232 
25. เปนเครื่องชั่งที่ไดมาตรฐาน (CE Mark) และผลิตจากโรงงานทีไ่ดมาตรฐาน ISO 9001:2000  
26. รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 2 ป และมหีลักฐานการเปนตัวแทนจากบริษทัผูผลิตโดยตรง 
27. ผูขายจะตองไดการรับรองคุณภาพ ISO9001:2000 เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ และไดรับการรับรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 17025:1999  ดานการบริการสอบเทียบเครื่องชั่ง ณ สถานที่ใชงาน 
28. สงมอบเครื่องพรอมสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:1999  ณ สถานที่ใชงาน ภายในเวลาไมเกิน 

30 วนั ยืนราคาไมนอยกวา 90 วนั 
29. มีตุมน้ําหนักมาตรฐาน (Standard weight) ชนิด Stainless steel Class ไมตํ่ากวา F1 ขนาด 100 กรัม 

อยางนอย 1 ช้ิน พรอมใบรับรองผานการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:1999 
30. มีเครื่องสํารองไฟฟา (True On-Line UPS) ขนาดไมนอยกวา 3 KVA/1800 W อยางนอย 1 เคร่ือง 
 

รศ.ดร.พงศธร  สังขเผือก  ผูกําหนดรายละเอียด 


