
 
 
 
 

 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล 

เร่ือง  สอบราคาซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรคร้ังท่ี 2 
------------------------------------------------------ 

 
 ดวยมหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัวิจัยโภชนาการ) มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑวิทยาศาสตร  จํานวน 
1  รายการ  ดังนี้ 

   
1. ตูดูดควันพรอมชุดกําจัดไอกรด   จํานวน 4 ชุด 
 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
1.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีส่อบราคาซื้อดังกลาว 
2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

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

 
 กําหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่     3  สิงหาคม    2549 
   ในวันและเวลาราชการ  ณ งานพัสดุ ช้ัน 1 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล       และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา  ใน
วันที่         4  สิงหาคม    2549      ตั้งแตเวลา  10.00   น.  เปนตนไป 
 ผูสนใจตดิตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ …………….………-………………. บาท   ไดที่ 
งานพัสดุ   สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล   ระหวางวันที่     13  กรกฎาคม    2549   ถึงวันที่  2  สิงหาคม    2549   
หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข 0 2889 3975  หรือ 0 2800 2380 ตอ 101,102 ในวันและเวลาราชการ และประชาสัมพันธทาง  
www.inmu.mahidol.ac.th, www.nu.mahidol.ac.th,www.gprocurement.go.th 
 

  ประกาศ  ณ วันท่ี       13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2549        

                                                                                                                   
                            (ผูชวยศาสตราจารยนิภา  โรจนรุงวศินกลุ) 
                                   รองผูอํานวยการ  ปฏิบัติราชการแทน 
                                  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ 
                           
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้โดยไมจัดซื้อก็ได  หากไมไดรับอนุมัติงบประมาณทั้ง    
รายการ  และ/หรือบางสวน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด 



 
 
 

       

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขท่ี NU 016 /2549 
การซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร คร้ังท่ี 2  

  ตามประกาศ  สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ลงวันท่ี      13 กรกฎาคม   2549                              

…………………………………………………………………..……………………… 
 

 ดวย  มหาวิทยาลัยมหดิล  (สถาบันวิจัยโภชนาการ)  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะสอบ
ราคาซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร ตามรายการ  ดังนี้ 
 
  1.  ตูดูดควันพรอมชุดกําจัดไอกรด   จํานวน 4 ชุด 
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. หนังสือรับรอง…/ 



 
 
 

        ก   หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  กรมทะเบียนการคา  ที่แสดงชื่อ 
              และจํานวนผูมีอํานาจทาํการผกูพันนิติบุคคลนั้น ๆ ตลอดจนวัตถุประสงคในการทํา 
              การคาหรอืประกอบธุรกิจ 
        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   งานพัสดุ สถาบันวิจัยโภชนาการ 
ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
                         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  120    วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา  โดยภายในกําหนด
ยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผดิชอบราคาทีต่นไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3 ผูเสนอราคา จะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสด ุไมเกิน  60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
  4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก      และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ 
ตูดูดควันพรอมชุดกําจัดไอกรด ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไวเปน
เอกสารของทางราชการ สําหรับ…./ 



 
 
 

    สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถกูตอง โดยผูมอีํานาจทํานติิ
กรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาลอ็ก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมา
ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน  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  ตูดูดควันพรอมชุดกําจัดไอกรด   โดย
ระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที ่ NU 016 /2549 ”  ยื่นตอเจาหนาทีข่องมหาวิทยาลยั  ตั้งแตบัดนี้เปน
ตนไป    จนถงึวันที่   3  สิงหาคม    2549     ในวันและเวลาราชการ  ณ  งานพัสดุ สถาบันวิจัยโภชนาการ ศาลายา พุทธมณฑล 
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    4    สิงหาคม    2549      เวลา   10.00   น.  โดยใหถือเอาเวลาแหงประเทศไทย  ตามนาฬิกาของ
สถานที่ที่ทําการรับซองเสนอราคา  เปนเกณฑในการตดัสิน 
   
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 หรือบรษิัท
เงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้าํประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย 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 นับถัดจากวันทีผู่ซื้อ
รับมอบ  โดยผูขายตองรีบจดัการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  3 วัน  นับถัดจากวันทีไ่ดรับแจงความชํารดุบกพรอง 
 

9.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ   
                  9.1  เมื่อมหาวิทยาลัยไดคดัเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว  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 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแกไข   เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกาํหนดในแบบสัญญา 
 

                                              
     (ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ  โกศลัวัฒน) 

                                       หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
 
 
 



 
 
 

 
 

รายละเอียดตูดูดควันพรอมชุดกําจัดไอกรด  จํานวน  4  ตู 
 
1. ลักษณะทัว่ไป 
 1.1  ตูดูดควันและไอระเหยสารเคมี (FUME HOOD) พรอมชุดกําจัดไอกรด ใชดูดควันและไอกรด ไอ
สารเคมี และกําจัดไอสารเคมีที่เปนพิษในตูเดียวกัน เปนระบบ AUTOMATIC BY PASS SYSTEM หรือดีกวา 
 1.2  ขนาดของตูแบงออกเปน  2  สวนดังนี้ 
  1.2.1  สวนบนมีขนาดไมนอยกวา  (กวาง x สูง x ลึก)  2.00 x 1.50 x 1.05  เมตร 
  1.2.2  สวนลางมีขนาดไมนอยกวา  (กวาง x สูง x ลึก)  2.00 x 0.85 x 0.95  เมตร 
 1.3  ตูดูดควันตอนลางมีประตูสามารถเปด – ปด  เปนตูเก็บของหรือถังแกสขนาดไมนอยกวา  7  กิโลกรัม 
 1.4  ตูตอนบนมีประตูกระจกนิรภัย สามารถเลื่อนขึ้น – ลง และหยุดไดตามตองการ 
 
2.  ลักษณะตูดูดควันไอระเหยสารเคม ีทุกตู 
  2.1.1  โครงสรางภายนอกทาํดวยเหล็กแผนรีดเย็น (COLD ROLLED STEEL SHEET) หรือดีกวา ความ
หนาไมนอยกวา 1 มิลลิเมตร ทุกชิ้นทําเปนระบบถอดประกอบได (KNOCK DOWN) สามารถถอดตัวตู ดานหนา               
ดานซาย – ขวา และ ดานหลัง เพ่ือสะดวกในการเคลื่อนยายและบํารงุรักษา เคลือบกันสนิมดวย ZINC 
PHOSPHATE COATING  โดยกรรมวธิี DIPPING กันสนิมทัว่ถึงทกุชิ้นสวนของโครงสรางภายนอก แลวผานการ
อบแหงดวยกรรมวิธี  DRYING OVEN และพนทับดวยสี EPOXY ชนดิสีผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกดานทัง้ภายในและ
ภายนอก (CONDUCTIVE EPOXY POWDER COATING) โดยใชระบบไฟฟา ELECTROSTATIC PAINTING 
SYSTEM แลวผานกระบวนการอบสีดวยระบบ DRYING OVEN ที่ความรอน ไมนอยกวา 180 องศาเซลเซียส เปน
เวลาไมตํ่ากวา 10 นาที เม่ือเสร็จแลวสีตองมีความหนาไมนอยกวา 80 ไมครอน โดยสีจะตองทนตอการกัดกรอน
ของไอระเหยสารเคมี และทนตอการขีดขวนไดดี (แสดงตัวอยางแผนเหล็กประกอบการพิจารณา) 

2.1.2  โครงสรางผนังภายในตูตอนบนซึ่งเปนพื้นที่สวนใชงาน (WORKING AREA PART) ทําดวยวัสดุไฟ
เบอรกลาสชนิดหลอจากแบบเปนเนื้อเดียวกันตลอด (ONE PIECE MOULDING) หนาไมนอยกวา 3 มม. สวน
พ้ืนที่ใชงานเปนชนิด ISO – TYPE แบบ POLYLITE ปูทบัดวย phenolic resin ชนิด Lab grade หรือดีกวา หนาไม
นอยกวา 6 มม. ทนสารเคมี ความชื้น และการกัดกรอนของ กรด – ดาง ไดดี และสามารถทนความรอนไดไมนอย
กวา 100 องศาเซลเซียส และรับน้ําหนกัได ไมนอยกวา 80 กิโลกรัม ภายในมีพ้ืนที่ใชงาน ไมนอยกวา (กวาง x ลึก) 
1.9 x 0.85 เมตร 



 
 
 

  2.1.3   มีที่ระบายน้าํ และมสีะดืออางสําหรับน้ําทิ้ง ระบบทอน้าํทาํดวย POLYPROPYLENE หรือดีกวา 
  2.1.4  บานประตูตูดูดควัน เปนกระจกนิรภัยใสหนาไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร ชนิดไมมีขอบกระจกแขวน
หอยดวยลวดสลิงสแตนเลสไรสนิม สามารถเลื่อนขึ้น–ลง ตามแนวดิ่งไดทุกระยะ มีชุดเซฟตี้เบรกอัตโนมัติ ปองกัน
อุบัติเหตุกระจกหลนทับมือผูปฏิบัติงาน มีตุมถวงน้าํหนกัเปนตัวถวงสมดุลย โดยใชลวดสลิงสแตนเลส เกรด 316 
หรือดีกวา เปนตัวแขวนอยูในรอก ขนาดความกวางของกระจกไมนอยกวา 160 เซนติเมตร ความสูงไมนอยกวา 60 
เซนติเมตร ดานลางมีมือจับเลื่อนขึน้ – ลง ทําจากโพลียูรีเทน หรือดีกวา พรอมรางกระจกทาํดวย PHENOLIC 
RESIN หรือดีกวา โดยเซาะรองใหเลื่อนกระจกขึน้ – ลง ไดสะดวก 
  2.1.5  มีระบบ AIR FLOW BY PASS ทําใหไมเกิดสุญญากาศเมื่อปดบานประตูตูดูดควันสนทิ ทําดวย
เหล็กพนสี  หรือดีกวา หนาไมนอยกวา  1.0  มม. 
  2.1.6  ภายในตูดูดควัน มีแผนบังคับทิศทางการไหลของอากาศ (BAFFLE) ทําดวยวัสดุทีท่นกรดไดดี  โดย
บังคับใหอากาศเขาไดทั้งดานลางและดานบน 
 
2.2  ตูดูดควันตอนลาง  (STORAGE PART) ทุกตู 
  2.2.1  โครงสรางภายนอกทาํดวยเหล็กแผนรีดเย็น (COLD ROLLED STEEL SHEET) หรือดีกวา ความ
หนาไมนอยกวา 1 มิลลิเมตร ทุกชิ้นทําเปนระบบถอดประกอบได  (KNOCK DOWN) สามารถถอดตัวตู ดานหนา 
ดานซาย – ขวา และ ดานหลัง เพ่ือสะดวกในการเคลื่อนยายและซอมบํารุงรักษา  เคลือบผิวกันสนิมดวย ZINC 
PHOSPHATE  COATING โดยกรรมวธิี DIPPING เพ่ือเคลือบกันสนิมทัว่ถึงทกุชิน้สวนของโครงสรางภายนอก  
แลวผานการอบแหงดวยกรรมวิธี DRYING OVEN แลวพนทับดวยสี EPOXY ชนิดผงทั่วถึงผิวเหลก็ทุกดานทั้งใน
และนอก  (CONDUCTIVE EPOXY POWDER COATING) โดยใชระบบไฟฟา ELECTROSTATIC PAINTING 
SYSTEM แลวผานกระบวนการอบสีดวยระบบ DRYING OVEN ที่ความรอนไมนอยกวา 180 องศาเซลเซียส เปน
เวลาอยางนอย 10 นาที เมื่อเสร็จแลวสีตองมีความหนาไมนอยกวา 80 ไมครอน โดยสีตองทนตอการกัดกรอนของ
ไอระเหยสารเคมีและทนตอการขีดขวนไดดี 
  2.2.2  ดานหนาเปนบานประตูเปด – ปด ทําดวยวัสดุเดียวกนักับตู สวนหนาบานมีระบบบานพับ เปนสปริง
ลอค 3 จุด ตอ 1 บาน มือจับเปด – ปด ทําดวย PVC GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM หรอื
ดีกวา ฝงอยูดานบนหรือดานลางของบานประตู มี CHANEL CAP สําหรับปด GRIP SECTION ทั้งสองดาน ทํา
จากพลาสติก ABS หรือดีกวา มีแผนปายแสดงรายการ (CARD LABEL) ซ่ึงมีพลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปด
ครอบปองกันการเปยกชื้น  
  2.2.3  หนาบานประตูเปด – ปด ดานในแตละบานมีที่ใสแฟมงานอยางนอยหนาบานละ 1 ชองพรอมซี
ลขอบประตู 
 



 
 
 

3.  อุปกรณประกอบตูดูดควัน 
  3.1  อุปกรณประกอบภายในตูดูดควนัตอนบน ทุกตู 
  3.1.1  กอกแกส 1 ชุด ตัวกอกทําดวยทองเหลืองเคลือบดวยสี EPOXY หรือดีกวา มีคุณสมบัติทน
ตอ           การกัดกรอนของกรด – ดาง ขนาดไมนอยกวา 3/8 INCH BSP ปลายกอกเรียวเล็ก สามารถสวมตอทอ
ยางหรือพลาสติกได ติดตั้งภายในตู ควบคมุการเปด – ปด ดวย FRONT CONTROL VALVE 
  3.1.2  กอกน้าํ 1 ชุด ตัวกอกทําดวยทองเหลืองเคลือบดวยสี EPOXY หรือดีกวา มีคุณสมบัติทนตอ
การกัดกรอนของกรด – ดาง ขนาดไมนอยกวา 3/8 INCH BSP ปลายกอกเรียวเล็ก สามารถสวมตอทอยางหรือ
พลาสติกได ติดตั้งภายในตู ควบคุมการจายน้ําดวย FRONT CONTROL VALVE 

3.1.3  สะดืออางน้ําทิ้งทําจากวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) หรือดีกวา สีดํา มี
คุณสมบัติทนตอการกัดกรอนของกรด – ดาง  ไดเปนอยางดี 
  3.1.4  ท่ีดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ทําจากแกว ไดรับมาตรฐาน  TEST METHOD ISO 178, ISO 
527 (ASTM D 638 M) VICAT SOFTENING TEMPERATURE  ISO 306 A (BS 2782: 102A) มีคุณสมบัติ
ทนทานตอการกัดกรอนของกรด – ดาง ไดเปนอยางดี  (แสดงตัวอยางประกอบ และมีเอกสารรับรองมาตรฐาน
แสดง) 
  3.1.5  หลอดไฟแสงสวางฟลูออเรสเซนต ขนาด 36 วัตต จํานวน 2 ชุด พรอมที่ครอบ ทําดวย
กระจกนิรภัยปองกันความรอนและการกัดกรอนของไอระเหยสารเคมี 
 
  3.2  อุปกรณภายนอกตูดดูควัน ทุกตู 
  3.2.1  ชุดควบคุมการจายน้าํ (FRONT CONTROL) จํานวน 1 ชุด ทําดวยทองเหลอืง เคลือบดวย
สี  EPOXY มือหมุนเปด – ปด ทําดวยวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) หรือดีกวา ทนตอการกัดกรอนของ
กรด – ดาง  และสารเคมี  สามารถทนแรงดันไดไมนอยกวา 147 PSI (POUNDS / SQ – INCH) 
  3.2.2  ชุดควบคุมการจายแกส (FRONT CONTROL) จํานวน 1 ชุด ทําดวยทองเหลือง เคลือบ
ดวยสี  EPOXY มือหมุนเปด – ปด ทําดวยวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE)หรือดีกวา ทนตอการกัดกรอน
ของกรด – ดาง  และสารเคมี  สามารถทนแรงดันไดไมนอยกวา 100 PSI (POUNDS / SQ – INCH) 

3.2.3  เตาเสียบไฟฟาชนิดคู สามารถเสียบไดทั้งแบบกลมและแบน ขนาดไมนอยกวา 15 แอมป 
220  โวลท 1 เฟส พรอมสายดิน 
 
  3.3 แผงควบคุมการทาํงานตูควนั และสัญญาณแสดงระบบระบายควนั ติดตั้งหนาตูควนั
ประกอบดวย 
  3.3.1  ปุมเปด – ปด พัดลม พรอมสัญลักษณภาพพัดลม  (ON – OFF BLOWER) 



 
 
 

  3.3.2  ปุมเปด – ปดไฟแสงสวาง พรอมสัญลักษณภาพหลอดไฟ (ON – OFF LIGHT) 
  3.3.3  ปุมเปด - ปดปมน้ําเพื่อการกําจัดไอสารเคมี 
  3.3.4  ปุมยกเลิกเสียงเตือนระบบดูดควันขัดของ (LOW AIR MUTE) 
  3.3.5  สัญญาณไฟแสดงวาพัดลมทํางาน 
  3.3.6  สัญญาณไฟแสดงเมื่อเปดไฟแสงสวางภายในตู 
  3.3.7  สัญญาณไฟแสดงเมื่อปมน้ําทํางานปกต ิ
  3.3.8  สัญญาณไฟแสดงเมื่อระบบระบายควันทาํงานปกติ 
  3.3.9 แผงมิเตอรชนิดเข็มบอกการทาํงานระบบระบายควัน เชน ทํางานปกติช้ีที่แถบสีเขียว ถา
ขัดของเข็มจะชี้ไปที่ตําแหนงแถบสแีดง  สามารถแสดงความเร็วลมได  0 – 5 m / sec หรือดีกวา 

3.3.10 มี AIR FLOW SENSOR ชนิดหัววัดและสงสัญญาณแบบอิเลคทรอนิคสอยูในกลอง PVC  
ติดตั้งอยูภายในตูดูดควัน การทํางานของหวั AIR FLOW SENSOR จะตองไมสัมผัสกับไอกรด สามารถวัดความเร็ว
ได  0.2 – 10 m / sec หรือดีกวา 

3.3.11 มี Timer ต้ังเวลาการทํางานและหยุดการทํางานของตู ไดไมนอยกวา 24 ชม. 
 

3.4 ชุดกําจัดไอกรดและสารเคมี 
ชุดกําจัดไอกรดและสารเคมี เปนวัสดุไฟเบอรกลาสหลอปองกันการรั่วซึมของน้าํ เปนชุดกําจัดไอ

สารเคมีระบบปด (CLOSE CIRCUIT) ชนดิระบบควบแนน มีชุดสเปรยฉีดน้ําไมนอยกวา 5 หัว เพื่อฟอกอากาศ
ดวยปมนํ้าทนกรด สามารถกําจัดไอพษิไดไมนอยกวา 90% ทําดวยโพลิโพรพิลีนหรือดีกวา ฉีดน้ําไดไมนอยกวา 
150 ลิตร / นาที จากถังเก็บนํ้า ทําดวยไฟเบอรกลาส พรอมระบบควบคุม (แสดงรูปภาพแบบการติดตั้ง และการจัด
วางดวย) 

3.4.1 ปมน้ําทนกรดและสารเคมีแบบหอยโขง ทําดวยโพลีโพรพีลีน หรือดีกวา มอเตอรปมเปนแบบ
ปด ปองกันฝุนละอองและไอน้ํา  ขนาดประมาณ 100 ลิตร ใบพัดขับดวยระบบแมเหล็กและ
ไมมีซีล  ลดปญหาการรั่วซมึตลอดอายุการทํางาน และสามารถจายน้ําไดไมนอยกวา 67 ลิตร
ตอนาที 

3.4.2 HIGH PRESSURE SWITCH สําหรบัตัดระบบปมน้ําเมื่อหวัสเปรยอุดตันพรอมสัญญาณ
เตือนเมื่อระบบขัดของ 

3.4.3 LOW PRESSURE SWITCH สําหรับตัดระบบการทํางานของปม เมื่อระบบขาดน้ํา 
3.4.4 FLOATING SWITCH อุปกรณตรวจวัดความสูงต่ําของระดับน้ําในถัง 
3.4.5 SOLENOID VALVE วาลวเปด – ปด เติมน้ําอัตโนมติั เมื่อระดับน้ําในถังลดลงกวาระดับท่ี

กําหนด 



 
 
 

3.4.6 BALL VALVE ทาํดวย  PVC สําหรับเปดเติมน้ําใสถัง  ถังบําบัด 
3.4.7 BALL VALVE เปด – ปด ระบบระบายน้ําทิ้ง 
3.4.8 ALARM BUZZER สัญญาณเตือนเมื่อระบบการทาํงานชุดบําบัดขัดของ 
3.4.9  สวิทซเปด – ปด ปมน้ําและการทาํงานของระบบบําบัด พรอมสัญญาณไฟแสดงการทํางาน 
3.4.10 สวิทซปด ยกเลิกสัญญาณเตือนระบบขัดของ 

 
 3.5  พัดลมตูดูดควันและไอระเหยสารเคมี มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.5.1  พัดลมเปนระบบ LOW PRESSURE CENTRIFUGAL FAN DIRECT DRIVE  
  3.5.2  ตัวใบพัดทําดวยวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) หรือดีกวา ทนตอการกัดกรอนของ      
กรด – ดาง ไดเปนอยางดี เปนแบบ FORWARD CURVED ผลิตโดยกรรมวิธี INJECTION MOULDING ถวงใบพัด
ดวยระบบ DYNAMIC BALANCE มีศูนยเที่ยงตรง สามารถหมนุไดความเร็วรอบ 1,400 รอบ / นาที (RPM)  ขึ้นไป  
โดยไมแกวงหรือส่ัน 
  3.5.3  ตัวเสื้อพัดลมทําดวยวัสดุโพลีโพรพิลีน หรอืดีกวา หลอเปนชิ้นเดียวกนั ทนตอการกัดกรอนของกรด 
– ดาง ไดเปนอยางดี ดานหนาสามารถถอดประกอบได เพ่ือสะดวกในการซอมบํารุง และติดต้ัง 
  3.5.4  ตัวพัดลมมีคุณสมบติัในการดูดควนัไมนอยกวา 8,000 ลบ.ม. / ชม. )/( rHM3  มีประสิทธิภาพสูงกิน
ไฟนอย และเสียงเงียบตลอดการทํางาน 
  3.5.5 แทนของพัดลมสําหรับติดตั้งมอเตอรตองมีที่ครอบกันน้ําทุกดาน และมยีางกนัสะเทือน         ของพัด
ลม 
  3.5.6 มีความสามารถในการดูดไอกรดและไอระเหยสารเคมีจากตู โดยมีคา VELOCITY ประมาณ 100 
ฟุต / นาที (FPM) เมื่อเปดบานกระจกหนาตูดูดควันสูง 30 ซม. และมีคาความเร็วลมที่หนาตู สม่ําเสมอ  โดยผูทํา
การติดตั้งจะตองมีเครื่องวัดลมมาทดสอบในวนัสงมอบงาน 
  3.5.7  มอเตอรใชแบบอุตสาหกรรม ขนาดไมนอยกวา IP55 HEAVY DUTY ขนาดไมนอยกวา 5.5 กิโลวัตต  
1400 รอบ 380 V. 3 Phase 
 
4.  ระบบทอระบายควนั 
  4.1  ทอควัน PVC ช้ันคุณภาพที่ 5 ขนาดไมนอยกวา 8”, 10”, 12” พรอมของอ, หนาแปลน, อุปกรณทอยึด
เปนวัสดุชนิดแข็งแรงทนทาน 
  4.2  การติดตั้งทอระบายควันจุดที่มกีารตอทอควันมีของอ 90 องศา แบบกวาง, หนาแปลน, ตองใชวิธีการ
เชื่อมดวยวัสดุชนิดเดียวกันกบัทอ 



 
 
 

  4.3  การเดินทอควัน ตองเดินทอจากหลังตูดูดควันไปยงัพัดลม ซ่ึงติดตั้งอยูภายนอกอาคารและปลายทอ      
ตองติดตั้งอุปกรณกันน้ําฝน กันนก เปนวสัดุชนิดเดียวกันกับทอควันโดยปลายทอทางออกใหอยูสูงเหนืออาคาร 
  4.4  การติดตั้งพัดลมจะตองใช BLOWER ขนาดใหญพอ ถามีการตอตูดูดไอสารเคมี 2 ตู ตอ 1 พัดลม การ
เดินไลนทอจะตองมีการติดตั้ง DAMPER เพื่อใชในกรณีใชตูดูดควันไอสารเคมีไมพรอมกัน ใหแนบรายละเอียด
พรอมแคตตาล็อคพัดลมดวย 
  4.5  EMERGENCY SHOWER อยางนอย  1  ชุด 
  -  โคมครอบหัวสเปรยน้ํา (SHOWER HEAD SHELL) ผลิตจากสแตนเลส หนาไมนอยกวา 2.5 มม. 
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  195  มม. 
  -  วาลวน้ําฝกบัวลางตัวผลติจากทองเหลอืงชุบโครเมี่ยม หรือดีกวา ขนาดเสนผาศนูยกลางไมนอยกวา 
¾” และวาลวน้ําฝกบัวลางตา  ผลิตจากทองเหลืองชุบโครเมี่ยม หรือดีกวา ขนาดเสนผาศนูยกลางไมนอยกวา  ½ ” 
  -  ตัวเสา (PIPE) ผลิตจากเหล็กชุบกัลวาไนซ หรือดีกวา ขนาดเสนผาศนูยกลาง 1 ½” พนดวยสี EPOXY 
หรือดีกวา ทนตอการกัดกรอนไดเปนอยางดี 
  -  มือจับสําหรบัดึงวาลวน้าํของ SHOWER ผลิตจากสแตนเลส ขนาดความหนาไมตํ่ากวา 6 มม. 
  -  กอกลางตา (EYEWASH YOKE) ผลิตจาก P.P หรือดีกวา ฉีดขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม ทนกรด – ดาง ไดเปน
อยางดี  หัวฉีดสเปรยดานบนผลิตจากทองเหลืองฉีดขึ้นรปูชุบโครเมี่ยม หรือดีกวา ทนกรด – ดาง ไดดี และสามารถ
ปรับลดแรงดัน ทําใหน้าํไหลเปนฟอง  หรือไหลเปนสายได 
  -  ถาดรองน้ํา (BOWL) ของ EYE WASH ผลิตจากสแตนเลส หนา 2.5 มม. มีเสนผาศูนยกลางไมนอย
กวา 270 มม. 
  -  มือจับวาลวเปด – ปด (VALVE HANDLE) ผลิตจากสแตนเลส เกรด 316 หนาไมนอยกวา 1.5  มม.  
และมี วาลวดกั  สามารถปรับแรงดันน้าํไดตามความเหมาะสมตอการใชงาน 
  -  สะดือของถาดน้ํา ผลิตจากสแตนเลส ฝาครอบสะดืออาง ผลิตจากอลูมิเนียมกลึงขึ้นรูป 
เสนผาศูนยกลาง ประมาณ 60 มม. 
  -  ฐานเสา (BASE) ผลิตจากเหล็กแผน หรือดีกวา ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 350 มม. หนาไมนอย
กวา  6  มม.  พนทับดวยสี  EPOXY หรือดีกวา สามารถทนตอการกัดกรอนไดเปนอยางดี 
  -  เทาเหยียบเปด – ปด VALVE (SLIP FOOT PADEL) ผลิตจากเหล็ก หนาประมาณ 2.5 มม. พนดวยส ี 
EPOXY หรือดีกวา พรอมอุปกรณโซดึงเปด  VALVE HANDLE 
  -  แสดงรายละเอียดและแคตตาล็อคฉบับจริงประกอบ 
5. ผูขายจะตองทดสอบคาความเร็วลมตามทีก่ําหนด พรอมแนะนําการใชและทํา TEST REPORT เสนอในวันสง

มอบดวย โดยติดตั้งและสงมอบพรอมทดสอบการใชงานไดดี ภายใน 60 วนั 



 
 
 

6.   รับประกันคุณภาพสินคา อยางนอย 2 ป ยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน 
7.   มีคูมือการใชงานเปนภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ พรอม diagram อยางนอย 4 ชุด 
8. ผูขายตองเปนผูประกอบการดานการผลิตและติดตั้งตูดูดควันสําหรับหองทดลองวิทยาศาสตร เคยมีผลงาน

การติดตั้งตูดูดควันพรอมชุดกําจัดไอกรดไมนอยกวา 5 ผลงาน (แสดงเอกสารประกอบ) พรอมแนบเอกสารผู
ประกอบกิจการประกอบดวย 

9. ผูขายตองเสนอแคตตาล็อคตูดูดควัน, อุปกรณประกอบตู, เชน ปมนํ้าทนกรดของชุดกําจัดไอกรด ชุดพัดลม
ของตูดูดควัน และสามารถอธิบายการทาํงาน ใหคณะกรรมการเขาใจได 
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