
 

 

 

 

      ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง  สอบราคาซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 
------------------------------------------------------ 

 
 ดวยมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ) มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑงานบานงานครัว 
จํานวน 1  รายการ  ดังนี้ 

   
1. ชุดดูดควันครัวรอน      จํานวน   1    ชุด 
 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
1.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว 
2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

 3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย      เวนแตรัฐบาลของ 
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 4.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยมหิดล ณ. วันประกาศ
สอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

 
 กําหนดยื่นซองสอบราคา  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่     14 พฤศจิกายน 2550 
ในวันและเวลาราชการ  ณ งานพัสดุ ชั้น 1 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล       และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา  
ในวันที่  15 พฤศจิกายน 2550 ต้ังแตเวลา 13.30   น.  เปนตนไป 
 ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ …….………-………………. บาท   ไดที่งานพัสดุ 
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล   ระหวางวันที่  25  ตุลาคม  2550      ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550     
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-28893975 ในวันและเวลาราชการ และประชาสัมพันธทาง www.inmu.mahidol.ac.th, 
www.nu.mahdol.ac.th 

   ประกาศ  ณ วันที่     19  ตุลาคม    พ.ศ.  2550  

                                                                                          
                  (รองศาสตราจารยเอมอร  วสันตวิสุทธิ์) 
       รักษาราชการแทน 
      ผูอํานวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ 
 
 

  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ หากไมไดรับอนุมัติทั้งรายการและจํานวน 

http://www.inmu.mahidol.ac.th/


 

 

 

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขท่ี  NU   001/2551 
การซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร  ตามประกาศ  สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล    

ลงวันที่  19  ตุลาคม 2550 

…………………………………………………………………..……………………… 
 ดวย  มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันวิจัยโภชนาการ)  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะสอบ
ราคาซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว ตามรายการ ดังนี้ 
 

 1.  ชุดดูดควันครัวรอน      จํานวน   1    ชุด 
 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที  และมี
คุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด   ดังตอไปนี้ 
 
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 

1.4 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา 
 

2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูทิ้งงานของทาง 

ราชการ  หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับมหาวิทยาลัย 

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ  และไดแจงเวียนช่ือแลว  
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 
3.  หลักฐานการเสนอราคา 
          ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองเสนอราคา ดังนี้ 
  3.1 สําเนาเอกสารดังตอไปน้ี  ที่แสดงความเปนจริงในปจจุบันพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
    3.1.1 กรณีที่ผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
        ก   หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  กรมทะเบียนการคา  ที่แสดงชื่อ 
              และจํานวนผูมีอํานาจทําการผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ ตลอดจนวัตถุประสงคในการทํา 
              การคาหรือประกอบธุรกิจ 

ข. หนังสือสําคัญ…/ 



 

 

 

        ข  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  
         ค ใบทะเบียนการคาของกรมสรรพากร (ถามี) 
         ง  ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  ในกรณีที่เปนผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
         จ  บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร 

3.1.2   กรณีที่ผูเสนอราคาเปนรานคา  หางหุนสวนสามัญ 
ก  ใบทะเบียนพาณิชย  ของสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย  กรมทะเบียนการคา (ถามี) 
ข  หนังสือสัญญาการเปนหุนสวน  (กรณีเปนหางหุนสวนสามัญ) และมีการทําสัญญา 
     เปนหุนสวน 
ค  บัตรประจําตัวประชาชนของเจาของราน  หรือหุนสวนผูจัดการ 
ง  ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  ในกรณีเปนผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ฉ  บัตรประจําตัวผูเสียภาษี 

  3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนาม
ในใบเสนอราคาแทน 
  3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองเสนอราคา  รวมทั้งรายการและจํานวนตัวอยาง (ถามี) 

    

4.  การยื่นซองสอบราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม    แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอม
ประทับตรา 
 (ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 
  4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ 
ราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและ
ภาษีอากรอื่น  คาขนสง  คาจดทะเบียน  และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง  จนกระทั่งสงมอบพัสดุให  ณ   งานพัสดุ สถาบันวิจัยโภชนาการ 
ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
                         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120  วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา  โดยภายในกําหนดยืน
ราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3 ผูเสนอราคา จะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
  4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก      และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ชุดดูดควันครัวรอน 1 ชุด  ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไวเปนเอกสารของ
ทางราชการ สําหรับ…./ 



 

 

 

    สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติ
กรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมา
ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน  3 วัน 
  4.5 ผูเสนอราคา จะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน .…-..... (หนวย) เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว 
ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลวมหาวิทยาลัยจะคืนใหแกผูเสนอราคา      

  4.6 กอนยื่นซองสอบราคา    ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจ
เอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาผูเสนอราคาจะตองยื่นซอง 
 ใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อ  ชุดดูดควันครัวรอน 1 
ชุด  โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  NU 001 /2551 ”  ยื่นตอเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย  ต้ังแต
บัดนี้เปนตนไป    จนถึงวันที่  14 พฤศจิกายน 2550  ในวันและเวลาราชการ  ณ  งานพัสดุ สถาบันวิจัยโภชนาการ ศาลายา พุทธ
มณฑล นครปฐม 73170 

4.7 โดยใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสาร  เสนอ
ไปพรอมกับซองเสนอราคาดวย   เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวมหาวิทยาลัยจะไมรับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด 
      ทั้งนี้  ซองเสนอราคาที่ผูเสนอราคาไดยื่นตอมหาวิทยาลัย  และมีการลงทะเบียนรับซองแลวจะถอนคืนมิได 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคา  ณ หองประชุมชั้น    1    อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ  ม.มหิดล ศาลายา  
พุทธมณฑล นครปฐม ในวันที่   15 พฤศจิกายน 2550 เวลา  13.30 น.  โดยใหถือเอาเวลาแหงประเทศไทย  ตามนาฬิกาของสถานที่ที่
ทําการรับซองเสนอราคา  เปนเกณฑในการตัดสิน 
   
5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                      5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม  ขอ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไม
ครบถวนตามขอ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอ
ราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย  เทานั้น 

5.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาของมหาวิทยาลัย 

(2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล ,  บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา 

(3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให
เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(4)  ราคาที่เสนอ…/ 
 



 

 

 

 
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา 

(ถามี) กํากับไว 
                       5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผู
เสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                       5.5 มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจ
พิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลย
ก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอ
ราคาจะเรยีกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไม
วาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต หรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา  เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
 

6.  การทําสัญญาซื้อขาย 
                      6.1 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแต
วันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได 
  6.2  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  5 วันทําการของทางราชการ  
หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับมหาวิทยาลัยภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 

(1)  เงินสด 

(2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น  

 ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

(3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4  

       (4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง 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 
  ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาซื้อตามแบบดังระบุในขอ 1.3  แลวแตกรณี
จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา   1 ป …-…เดือน นับถัดจากวันที่ผู
ซื้อรับมอบ  โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  3 วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

9.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ   
                  9.1  เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว  ถา
ผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน  7 วัน  นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(2)  จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

(3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
9.2 ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง 

ราชการกําหนด ดังระบุในขอ  6   จะตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดแกมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหาย  และพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแกไข   เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา 

 

                                                               
                                        (ผศ.ดร.สมเกียรติ  โกศัลวัฒน) 

                                      หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 

                
 
 



 

 

 

 
รายละเอียดเคร่ืองดูดควัน

1. กําลังดูดไมนอยกวา 1000 ลบ.ม/ช.ม. 
2. กําลังไฟมอเตอรไมนอยกวา 750 วัตต ใชไฟฟากระแสสลับ 220 V หรือ 380 V 3 สาย 
3. ระบบทอเปนสแตนเลส ไมสูงกวา เบอร 25 หนาไมนอยกวา 0.5 มม. 
4. ติดต้ังใชงาน แบบตอทอออกดานนอก 
5. EXHAUST HOOD มีขนาดไมนอยกวา 90 x 50 x 200 ซม. 
6. EXHAUST HOOD ทําดวยสแตนเลส ไมสูงกวา เบอร 25 หนาไมนอยกวา 0.5 มม. 
7. แผนกรองไอน้ํามัน ทําดวยสแตนเลส เบอร 27 หนาไมนอยกวา 0.3 มม. 
8. มีแผนสแตนเลสที่ผนังเพื่อปองกันไอน้ํามัน เบอร 27 หนาไมนอยกวา 0.3 มม. 
9. ระบบตองสามารถดูดควันจากเตาที่อยูภายใต HOOD และบริเวณใกลเคียงภายในระยะ 30 ซม.ไดทั้งหมด 
10. รับประกันการใชงานไมนอยกวา  1    ป 
11. กําหนดสงมอบภายใน   30   วัน  กําหนดยืนราคาไมนอยกวา  90  วัน 

 
 
 

หมายเหตุ  ระบบตองสามารถดูดควันจากเตาที่อยูภายใต HOOD และบริเวณใกลเคียงภายในระยะ 15 ซม.ไดทั้งหมดและภายหลังการ
ติดต้ังเมื่อทดสอบแลวไมสามารถดูดควันไดครอบคลุมทั้งหมด ผูรับจางตองดําเนินการยายอุปกรณที่อยูภายใตHOOD
ทั้งหมดเพื่อใหระบบสามารถดูดควันไดครอบคลุมทั้งหมดโดยไมคิดคาใชจายเพิ่ม 

 
                                   รูปแบบของ EXHAUST HOOD 
 
                                90 cm                      200 cm

  

50 cm 

               

     นายวิโรจน  สันตยานนท       
          ผูกําหนดรายละเอียด 
 

         ดร.ชนิดา  ปโชติการ 

ผูตรวจสอบ 
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