
 
 
 
 

         

ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล 

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

 
 ดวยมหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัวิจัยโภชนาการ) มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑวิทยาศาสตร  จํานวน 
1  รายการ  ดังนี้ 

   
1.   เคร่ืองวัดสารชนิด PDA สําหรับ HPLC    จํานวน 1 เคร่ือง     
 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
1.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีส่อบราคาซื้อดังกลาว 
2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

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

 
 กําหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่   13  ธันวาคม 2549 
 ในวันและเวลาราชการ  ณ หนวยพัสดุ ชั้น 1 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล       และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา   
ในวันที่  14 ธันวาคม 2549   ตั้งแตเวลา  10.00  น.  เปนตนไป 
 ผูสนใจตดิตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ …………….………-………………. บาท   ไดที่ 
หนวยพัสดุ   สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล   ระหวางวันที่     20 พฤศจิกายน 2549          
ถึงวันที่  12  ธันวาคม 2549  หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข 0-28893975 ในวันและเวลาราชการ  
และประชาสัมพนัธทาง www.inmu.mahidol.ac.th,www.gprocurement.go.th 
 

   ประกาศ  ณ วันที่   20  พฤศจิกายน    พ.ศ.  2549  

                                                           
                  (ผูชวยศาสตราจารยนิภา  โรจนรุงวศินกลุ) 
             รองผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการแทน 
                       ผูอํานวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ 

เอกสารสอบราคา U    /2550 การสอบราคาครั้งนี้ เปนการดําเนินการลวงหนา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิการสอบราคาครั้งนี้ หากไมไดรับอนุมัติงบประมาณ
ท้ังรายการและจํานวน 



 
 
 

การซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร   
ตามประกาศ  สถาบันวิจัยโภชนาการเลขที่  NU003 /2550 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ลงวันที่    20  พฤศจิกายน  2549 

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

1. เคร่ืองวัดสารชนิด PDA สําหรับ HPLC    จํานวน 1 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 180  วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา  โดยภายในกําหนดยืน
ราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาทีต่นไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3 ผูเสนอราคา จะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสด ุไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
  4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก      และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ 
เคร่ืองวัดสารชนิด PDA สําหรับ HPLC  ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไว
เปนเอกสารของทางราชการ 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    เคร่ืองวัดสารชนิด PDA สําหรับ 
HPLC 1 เคร่ือง โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที ่  NU 003/2550 ”  ยื่นตอเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย  ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป    จนถึงวันที่  13 ธันวาคม 2549 ในวันและเวลาราชการ  ณ  หนวยพัสดุ 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   14 ธันวาคม 2549  เวลา  10.00 น.  โดยใหถือเอาเวลาแหงประเทศไทย  ตามนาฬิกาของสถานที่ที่
ทําการรับซองเสนอราคา  เปนเกณฑในการตัดสนิ 
   
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  1  ป …-…เดือน นับถัดจากวันที่ผู
ซื้อรับมอบ  โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  3 วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารดุบกพรอง 
 

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  มหาวิทยาลยัสงวนสิทธิที่จะแกไข   เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกาํหนดในแบบสญัญา 
 

                                            
                                        (ผศ.ดร.สมเกียรติ  โกศลัวัฒน) 

                                      หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
 

                
 
 



 
 
 

รายละเอียด เครือ่งวดัสารชนิด PDA สําหรับ HPLC 1 เครือ่ง 
 

ประกอบดวย 
1. ชุดอุปกรณท่ีสามารถ upgrade เครื่องวัดสัญญาณ แบบ Multiwavelength Detector ของสถาบัน ท่ีใชงาน

อยูในปจจุบัน ใหเปน แบบ Diode Array Detector ได 
2. ปมควบคุมความดันของของเหลว สามารถปรับอัตราไหลได 0.001-10.00 มิลลิลิตร / นาท ี

โดยปรับความละเอียดไดถึง 0.001 มิลลิลิตร / นาที หรือดีกวา มแีดมเพอรเพื่อทําให baseline คงที่ ปม
สามารถทนแรงดันไดไมนอยกวา 5880 ปอนดตอตารางนิ้ว ม ี sensor ตรวจสอบการร่ัวของปม 
และมีระบบปดปมโดยอัตโนมัติในกรณีท่ีตรวจสอบพบการรั่วของปม และสามารถปรับ Stroke ของปมได 

3. เคร่ืองฉีดตัวอยางแบบ Manual พรอม loop ที่บรรจุสารตัวอยางขนาด 20 ul สามารถสงสญัญาณการฉีด
ไปที่ โปรแกรมควบคุมการทํางาน ได 

4. เคร่ืองตรวจวัดสารชนิด UV-Visible สามารถใชงานในชวงความยาวคลืน่ 190-600 nm  
โดยใชแหลงกาํเนิดแสง เปน หลอดดิวเทอเรียม, มีสัญญาณรบกวน (Baseline noise) ไมเกิน+/-0.75X10-5 
AU, มีคาความถูกตองของความยาวคลืน่ (Wavelength accuracy) +/-1 nm  หรือดีกวา
ความกวางของแถบแสง 6.5 nm หรือดีกวา, ชองบรรจุสาร (Flow Cell) ขนาด 14 uL,  

5.   โปรแกรมควบคุมการทํางาน สามารถควบคุมสวนประกอบขางตนไดภายใตระบบ Window XP 
โปรแกรมเปนชนิด graphical user interface แสดงภาพของสวนประกอบตางๆ ของเครื่องชัดเจน 
พรอมมีระบบแนะนาํการใชงาน, มีระบบเตือน เพื่อเตรียมการบาํรุงรักษาเครื่องมือ ในการเปลี่ยน อะไหล  
(early maintenance feedback) พรอมมี Maintenance & Trouble Shooting CD-ROM 

6.   เครื่องจัดการผลและการประมวลผลเปนคอมพิวเตอร ใช Microprocessor ไมนอยกวา Pentium D 
มีหนวยความจําสํารองไมนอยกวา 512 MB, ที่บันทกึขอมูลขนาดไมนอยกวา 80 GB, CD-RW, 
ตัวเครื่องมือสามารถตอกับคอมพิวเตอรไดโดยระบบ LAN, มีเครื่องพิมพผล (Printer), UPS ขนาดไมนอย
กวา 1 KVA, และจอแสดงผลชนิดภาพสีขนาดไมนอยกวา 17  นิ้ว 

7.   สงมอบเครื่องทุกเครื่อง พรอมโตะวางเครื่องและจัดการฝกอบรมแกผูใชงาน จนสามารถใชงานได เปน
อยางดี  และมีประสิทธิภาพ ภายในเวลาไมเกิน 90 วัน ยืนราคาไมนอยกวา 180 วนั 

8.   กรณีที่เคร่ืองเกิดการขัดของในสภาพการใชปกติ ผูขายจะตองดําเนินการแกไข  หรือเปลี่ยนอะไหลให 
โดยไมคิดมูลคาใด ๆ  ทั้งสิ้น  ภายในระยะเวลา  1  ปหลังจากเครื่องใชงานจริง 

9.   มีคูมือการใชงาน อยางนอย 1 ชุด 
 

รศ.ดร.พงศธร  สังขเผือก    ผูกําหนดรายละเอียด 


