
 
 
 
 

         

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เร่ือง  สอบราคาซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร  

------------------------------------------------------ 
 
 ดวยมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ) มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑวิทยาศาสตร  จํานวน 
1  รายการ  ดังนี้ 

   
1.  เคร่ืองปนแยกสารควบคุมอุณหภูมิ    จํานวน   1  เคร่ือง 
 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
1.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว 
2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

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

 
 กําหนดยื่นซองสอบราคา  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่     16 ตุลาคม 2549     
 ในวันและเวลาราชการ  ณ หนวยพัสดุ ชั้น 1 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล       และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา  
ในวันที่  17 ตุลาคม 2549   ต้ังแตเวลา   09.30  น.  เปนตนไป 
 ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ …………….………-………………. บาท   ไดที่ 
หนวยพัสดุ   สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  25/25 ถนนพุทธมณฑล 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม  ระหวางวันที่     2  ตุลาคม  2549 ถึงวันที่  13  ตุลาคม  2549  หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข 0-28893975 ในวันและ
เวลาราชการ และประชาสัมพันธทาง www.inmu.mahidol.ac.th, www.gprocurement.go.th 
 

   ประกาศ  ณ วันที่    2    ตุลาคม    พ.ศ.  2549  

                                                               
 

                  (ผูชวยศาสตราจารยนิภา  โรจนรุงวศินกุล) 
             รองผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการแทน 
                       ผูอํานวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ 

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขท่ี NU    /2550 การสอบราคาครั้งนี้ เปนการดําเนินการลวงหนา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะยกเลิการสอบราคาครั้งนี้ หากไมไดรับอนุมัติทั้งรายการ
และจํานวน 

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


 
 
 

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขท่ี NU  001/2550 
การซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร   

  ตามประกาศ  สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ลงวันที่   2  ตุลาคม 2549                          

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

 ดวย  มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันวิจัยโภชนาการ)  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะสอบ
ราคาซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร ตามรายการ  ดังนี้ 
 

1.    เคร่ืองปนแยกสารควบคุมอุณหภูมิ    จํานวน 1 เคร่ือง 
 
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  สําเนาเอกสารดังตอไปนี้  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 ผเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ ู
ราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและ
ภาษีอากรอื่น  คาขนสง  คาจดทะเบียน  และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง  จนกระทั่งสงมอบพัสดุให  ณ   หนวยพัสดุ สถาบันวิจัย
โภชนาการ ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
                         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120  วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา  โดยภายในกําหนดยืน
ราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3 ผูเสนอราคา จะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
  4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก      และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
เคร่ืองปนแยกสารควบคุมอุณหภูมิ  ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไวเปน
เอกสารของทางราชการ 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 ใหถี่ถวนและ
เขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาผูเสนอราคาจะตองยื่นซอง 
ใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อ  เคร่ืองปนแยกสารควบคุมอุณหภูมิ  
จํานวน 1 เคร่ือง  โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  NU 001 /2550 ”  ยื่นตอเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป    จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2549  ในวันและเวลาราชการ  ณ  หนวยพัสดุ สถาบันวิจัยโภชนาการ 
ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 

4.7 โดยใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสาร  เสนอ
ไปพรอมกับซองเสนอราคาดวย   เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวมหาวิทยาลัยจะไมรับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด 
      ทั้งนี้  ซองเสนอราคาที่ผูเสนอราคาไดยื่นตอมหาวิทยาลัย  และมีการลงทะเบียนรับซองแลวจะถอนคืนมิได 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคา  ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหิดล ศาลายา  
พุทธมณฑล นครปฐม ในวันที่   17  ตุลาคม  2549   เวลา  09.30  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  หากหลกัฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                       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  2  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 

 
     



 
 
 

รายละเอียดเครื่องปนแยกสารควบคุมอุณหภูม ิ จํานวน 1 เครื่อง 
  
1. เปนเครื่องปนเหวีย่งเพื่อแยกสารใหตกตะกอนที่ควบคมุอุณหภูมิได โดยควบคมุการทาํงานดวยระบบ

ไมโครโปรเซสเซอร ตวัเครื่องเปนชนิดตัง้โตะ มีระบบขับเคลื่อนมอเตอรแบบไมใชแปรงถาน  (Brushless drive) 
2. ตัวเครื่องทาํดวยวัสดุอยางดเีคลือบดวยวัสดุปองกนัการขดีขวน ชองปนเหวีย่งทําดวยสแตนเลส มฝีาปดทึบ

แข็งแรงทาํดวยโลหะ  สามารถเปดฝาไดเมือ่หวัปนหยุดหมุน 
3. มีระบบแสดงคาความเรว็รอบสูงสุดของหัวปน (Automatic rotor recognition) 
4. มีความเรว็รอบสูงสุดในการปนไมนอยกวา 4,600 รอบตอนาท ีสําหรบัหัวปนแบบ Swing rotor  และไมนอย

กวา 15,000 รอบตอนาท ีสําหรับหวัปนแบบ Angle Rotor  และมีคาแรงเหวีย่งหนีศูนยกลางไมนอยกวา  
24,400 x g 

5. สามารถปรับต้ังคาความเรว็รอบ RCF (g), อัตราเรง, ระดับเบรก, อุณหภูม,ิ และเวลา โดยการปอนขอมูลแบบ
แปนกดชนิดกนัน้าํ และแสดงผลเปนตวัเลขชนิด LCD หรือดีกวา 

6. ทําความเย็นดวยระบบ CFC-FREE สามารถปรับต้ังอุณหภูมิในการปนไดไมนอยกวา  -20oC ถงึ +40oC     
และสามารถทาํ Precooling  ในหองปนเหวี่ยงกอนการปนเหวี่ยงจริงได 

7. สามารถตัง้เวลาในการปนไดไมนอยกวา 1-99 นาท ีและสามารถปรับต้ังเวลาการปนแบบตอเนื่องได และมี
ระบบ IMPULSE ใหเครื่องทาํงานในเวลาสั้น ๆ โดยไมตองตั้งเวลาได 

8. สามารถ ตั้งคาอัตราการเรงของหัวปนและตั้งคาระดับการเบรกไดไมนอยกวา 9 ระดับ 
9. ผูใชสามารถบนัทกึโปรแกรมการใชงานไดไมนอยกวา 3 โปรแกรม 
10. เมื่อหัวปนหยดุการทํางานและผูใชไมไดเปดฝาเครื่องเพื่อนาํของที่ปนออก จะมีสัญญานเสียงเตือนทุกๆ 30 

วินาท ี
11. สามารถถอดเปลี่ยนใชหัวปนชนิดตาง ๆ  ไดหลายแบบ เชน angle rotor, swing rotor, cyto rotor, 

haematocrit rotor, และสามารถปน microtiter plate, culture plate ได 
12.  มีระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของเครื่องได เชน 

- มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของเครื่อง โดยจะบอกความผิดปกติทีจ่อแสดงผล 
- สามารถตรวจสอบไดวาเครื่องมีอายุการใชงานมานานเทาใด 
- มรีะบบตรวจสอบการเปด/ปด/ล็อคของฝาปดชองปนเหวีย่ง (Lid locking and holding during rotor 

run) โดยเครื่องจะล็อคฝาอัตโนมัติขณะทีห่วัปนหมนุอยู และจะไมทํางานเมื่อเปดฝาหรือปดฝาไมสนิท 
- มีระบบตรวจสอบความไมสมดุลของหัวปนเหวี่ยง (Imbalance switch-off) โดยจะมีสัญญานไฟแสดง

เมื่อหัวปนเหวีย่งอยูในสภาพไมสมดุล และเครื่องจะหยดุทํางาน 
- มีสัญญานไฟแสดงเมื่อหวัปนเหวี่ยงกาํลังทํางานอยู 



 
 
 

13.  มีอุปกรณประกอบการใชงานดังนี ้
13.1. หัวปนชนิด Angle Rotor สําหรับ test tubes ขนาด 50 มล. ไดไมนอยกวา 6 tubes จํานวน 1 หวั (มี

ความเร็วรอบสูงสุดไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาท)ี สามารถนึ่งฆาเชื้อไดทั้งหวัและฝาปด 
13.2. Adapter สําหรับ test tubes ขนาด 50 มล.(29 x 115 มม.) ไมนอยกวา 6 หลอด 
13.3. Adapter สําหรับ test tubes ขนาด 15 มล.(16 x 92 มม./ 17x120 มม.) ไมนอยกวา 6 หลอด 
13.4. หัวปนแบบ swing rotor สําหรับ test tubes ขนาด 50 มล.(29x115 มม.) ไดไมนอยกวา 10 tubes จํานวน 

1 หัว (มีความเร็วรอบสูงสุดไมนอยกวา 4,600 รอบตอนาท)ี 
13.5. Adapter สําหรับ test tubes ขนาด 15 มล.(17 x 120 มม.) ไมนอยกวา 10 หลอด 
13.6. หัวปนชนิด Angle Rotor สําหรับ test tubes ขนาด 1.5 หรือ 2 มล. ไดไมนอยกวา 30 tubes  จาํนวน 1 หัว 

(มีความเรว็รอบสูงสุดไมนอยกวา 15,000 รอบตอนาท)ี 
13.7. โตะสแตนเลสแข็งแรงสามารถวางเครื่องทีก่ําลังทํางานได รวมทัง้มีลอเลื่อนที่ลอคลอได 
13.8. อางน้ําควบคมุอุณหภูมิพรอมฝาปดที่มชีองปรับขนาดไดจํานวน 6 ชอง ที่ไดผานการสอบเทียบอณุหภูมิ

แลว จํานวน 1 ชุด 
14. ใชกระแสไฟฟาสลับชนิด 220 โวลต 50 ไซเกิล (โดยไมใชอุปกรณแปลงไฟ) 
15. สงมอบเครื่องและทดสอบการใชงานไดดีตรงตามคุณสมบัติทุกขอในเวลาไมเกนิ 90 วนั รับประกนัคุณภาพไม

นอยกวา 2 ป ยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน 
16. มีเอกสารแสดงการเปนผูแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงานผูผลิต และหลักฐานการฝกอบรมของเจาหนาที่ชาง

ซอมจากโรงงานผูผลิต 
17. มีคูมือการใชงานอยางนอย 2 ชุด เปนผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐาน ISO 9001:2000 
18. บริษัทผูขายตองไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9000 series 
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