
 
 
 
 

      ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล 
เร่ือง  สอบราคาซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร  

------------------------------------------------------ 
 
 ดวยมหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัวิจัยโภชนาการ) มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑวิทยาศาสตร  จํานวน 
1  รายการ  ดังนี้ 

   
1.  เคร่ืองบดอาหารแหงแบบละเอียด  จํานวน   1  เคร่ือง     

   
 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
1.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีส่อบราคาซื้อดังกลาว 
2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

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

 
 กําหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่    25  มกราคม  2550 
ในวันและเวลาราชการ  ณ หนวยพัสดุ ชั้น 1 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล       และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา   
ในวันที่  26  มกราคม  2550  ตั้งแตเวลา  09.30 น.  เปนตนไป 
 ผูสนใจตดิตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ …………….………-………………. บาท   ไดที่ 
หนวยพัสดุ   สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล   ระหวางวันที่    8  มกราคม  2550           
ถึงวันที่  25  มกราคม  2550   หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข 0-28893975 ในวันและเวลาราชการ  และประชาสัมพันธทาง 
www.inmu.mahidol.ac.th,www.gprucurement.go.th 
 

   ประกาศ  ณ วันที่      8    มกราคม    พ.ศ.  2550  

                                                             
                  (ผูชวยศาสตราจารยนิภา  โรจนรุงวศินกลุ) 
                       รองผูอํานวยการ  ปฏิบัติราชการแทน 
                     ผูอํานวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ 

 การสอบราคาครัง้นี้ เปนการดาํเนินการลวงหนา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะยกเลิการสอบราคาครัง้นี้ หากไมไดรับอนุมัติทั้งรายการ
และจํานวน 



 
 
 

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขท่ี  NU  004/2550 
การซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร  ตามประกาศ  สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล    

ลงวันท่ี   8  มกราคม 2550 

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

1   เคร่ืองบดอาหารแหงแบบละเอียด    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 

ข. หนังสือสําคญั…/ 



 
 
 

              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   หนวยพัสดุ สถาบันวิจัย
โภชนาการ ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
                         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120  วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา  โดยภายในกําหนดยืน
ราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาทีต่นไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3 ผูเสนอราคา จะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสด ุไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
  4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก      และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ 
 เคร่ืองบดอาหารแหงแบบละเอียด 1 เคร่ือง ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้มหาวิทยาลัยจะยึด
ไวเปนเอกสารของทางราชการ 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   เคร่ืองบดอาหารแหงแบบละเอียด  
1 เคร่ือง โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที ่  NU 004 /2550 ”  ยื่นตอเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย  
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป    จนถึงวันที่   25  มกราคม  2550  ในวันและเวลาราชการ  ณ  หนวยพัสดุ สถาบันวิจัยโภชนาการ ศาลายา 
พุทธมณฑล นครปฐม 73170 

4.7 โดยใหสงเอกสารหลกัฐานตาง ๆ ตามที่กาํหนดในเอกสารสอบราคา  พรอมจัดทาํบัญชีรายการเอกสาร  เสนอ
ไปพรอมกับซองเสนอราคาดวย   เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวมหาวิทยาลัยจะไมรับซองเสนอราคาโดยเดด็ขาด 
      ทั้งนี้  ซองเสนอราคาทีผู่เสนอราคาไดยื่นตอมหาวิทยาลัย  และมีการลงทะเบียนรับซองแลวจะถอนคืนมิได 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคา  ณ หองประชุมช้ัน 1  อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ  ม.มหิดล ศาลายา  
พุทธมณฑล นครปฐม ในวันที่   26  มกราคม  2550  เวลา  09.30 น.  โดยใหถือเอาเวลาแหงประเทศไทย  ตามนาฬิกาของสถานทีท่ี่
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  2  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 ุ
 

                
 
 



 
 
 

เครื่องบดอาหารแหงแบบละเอียด 
 
1. ลักษณะทั่วไป 

1.1 เปนเครื่องมือที่ใชในการบดตัวอยางโดยอาศัยการหมุนของใบพัดดวยความเร็วสูง     และไมทําใหเกิดการ
สูญเสียความชืน้ของตัวอยางในระหวางการบด 

1.2 สามารถบดตัวอยางที่มีลกัษณะเนื้อนุมจนถึงเนื้อแข็งปานกลางได  โดยตัวอยางท่ีบดไดน้ันสามารถผาน
ตะแกรง (screen) ขนาด 0.5 และ 0.25 มิลลเิมตร 

2. คุณสมบัติการทํางาน 
2.1 ใสตัวอยางที่ตองการบดทางดานบนของเครื่อง 
2.2 อัตราการหมุนของใบพัด (impeller)  ในการบดไมนอยกวา 10,400  รอบตอนาที 
2.3 อัตราการเรว็ในการบดตวัอยาง ไมนอยกวา 3 กรัมตอวินาที 
2.4 สามารถบดตัวอยางที่มีขนาดใหญถึง 5 มิลลิเมตรได 
2.5 อุปกรณที่มาพรอมกับเครื่อง ไดแก  

2.5.1. ใบพัดทําดวยอลูมิเนยีม จํานวน 1 อัน 
2.5.2. Grinding ring ทําดวยทองแดง จํานวน 1 อัน 
2.5.3. ตะแกรงทําดวยเหล็ก ขนาด 0.5 มิลลิเมตร จํานวน 1 อัน 
2.5.4. ขวดเก็บพรอมฝา ความจุ 120 มิลลลิิตร จํานวนไมนอยกวา 3 ขวด 
2.5.5. ปะแจ 6 เหลี่ยม จํานวนไมนอยกวา 2 อัน 
2.5.6. สารปองกันการเกดิไฟฟาสถติย (antistatic solution) ปริมาตรไมนอยกวา 30 มิลลลิิตร  จํานวน

อยางนอย 1  ขวด 
2.5.7. แปรงทําความสะอาด จํานวนอยางนอย 1 อัน 

2.6 มีอุปกรณปองกันไฟฟาดูด เมื่อมีไฟฟารั่วไมเกิน 30 มิลลแิอมป โดยใชเวลาตดัไฟฟาไมเกินกวา 0.03 
วินาที  โดยสามารถใชกับเครื่องบดอาหารแหงแบบละเอยีดโดยไมตองดัดแปลง และสวนของ ID 
adapter ไดรบัมาตรฐาน DIN VDE 0661    จํานวน  1  ชุด 

2.7 ใชมอเตอรขนาดไมนอยกวา  ¾  แรงมา หรือ 1 กิโลวัตต 
2.8 ใชกับไฟฟา 220 โวลต 

3. อุปกรณประกอบ 
3.1 อุปกรณสําหรบับดตัวอยางที่มีไขมันสูงถงึรอยละ 20  หรือความชื้นสูงถึงรอยละ 15 จํานวน 1 ชุด  ซึ่ง

ประกอบดวย 



 
 
 

3.1.1. ใบพัดทําจากอลูมิเนยีม จํานวน 1 อัน 
3.1.2. ตะแกรงทําดวยเหล็กสแตนเลส ขนาด 0.5 มิลลเิมตร จํานวน 1 อัน 

3.2 อุปกรณสําหรบัปอนตัวอยาง (sample feed controller)  จํานวน 1 ชุด  ซ่ึงสามารถใชไดกับตัวอยางที่มี
ขนาดสูงสุดถงึ 5 มิลลิเมตร หรือ 0.25 น้ิว โดยมีปุมสําหรับปรับให gear motor  เดินหนา (forward) 
หรือถอยหลัง (reverse) เพื่อปองกันการอัดแนนของตวัอยาง 

3.3 ตะแกรงทําดวยเหล็กสแตนเลส ขนาด 0.5 มิลลเิมตร จํานวน 1 อัน 
3.4 ตะแกรงทําดวยทองเหลือง ขนาด 0.25 มิลลิเมตร จํานวน  3 อัน 
3.5 ใบพัดทําดวยนิเคิล  จํานวน 1 อัน 
3.6 Grinding ring ทําดวยเหลก็สแตนเลส  จาํนวน 2 อัน 
3.7 น้ํายาขจัดคราบ  สําหรับทําความสะอาด grinding ring และตะแกรงที่ทําดวยเหล็กสแตนเลส  โดยมี

สวนประกอบของ Isoparaffinic hydrocarbon และ diatomaceous earth  จํานวน 1 ขวด 
4. รับประกันคุณภาพอยางนอย  2 ป 
5. มีเอกสารยืนยนัการเปนตวัแทนจําหนาย  เพื่อเปนหลักประกันวาบริษทัสามารถใหบริการ         หลังการขายได

อยางมีประสิทธิภาพ 
6. มีคูมือการใชงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางนอยอยางละ 2 ชุด 
7. ตองมีผลงานประเภทเดียวกนั ซึ่งเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบ

บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอืน่ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจหรอืหนวยงานเอกชน อายุผลงานไมเกนิ 5 ป นับจากวันสงมอบแลวเสรจ็จนถึงวันเปดซองครั้งนี ้ 
อยางนอย  1  ผลงาน 

8. กําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน 
9. กําหนดสงของไมเกิน 60 วนั นับตั้งแตวนัลงนามเซ็นตสัญญา 
 
 
 

ผศ. สิติมา จิตตินันทน  ผูกําหนดรายละเอยีด 
  

 
 
 




