
 
 
 
 

 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล 

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

 
 ดวยมหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัวิจัยโภชนาการ) มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑวิทยาศาสตร  จํานวน 
1  รายการ  ดังนี้ 

   
1. โตะปฏิบัติการกลางพรอม SINK  จํานวน  2  ชุด 
 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
1.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีส่อบราคาซื้อดังกลาว 
2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

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

 
 กําหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่          28  มิถุนายน 2549     
   ในวันและเวลาราชการ  ณ งานพัสดุ ช้ัน 1 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล       และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา  ใน
วันที่     29  มิถุนายน 2549  ตั้งแตเวลา  10.00   น.  เปนตนไป 
 ผูสนใจตดิตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ …………….………-………………. บาท   ไดที่ 
งานพัสดุ   สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล   ระหวางวันที่   6   มิถุนายน 2549     ถึงวันที่  27  มิถุนายน 2549   
หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข 0 2889 3975  หรือ 0 2800 2380 ตอ 101,102 ในวันและเวลาราชการ และประชาสัมพันธทาง  
www.inmu.mahidol.ac.th, www.gprocurement.go.th 
 

  ประกาศ  ณ วันท่ี     6   มิถุนายน 2549          

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



 
 
 

       

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขท่ี NU 015 /2549 
การซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร   

  ตามประกาศ  สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ลงวันท่ี  6 มิถุนายน 2549                               

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

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

1.  โตะปฏิบัติการกลางพรอม SINK  จํานวน  2  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  90   วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
  4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก      และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ 
โตะปฏิบัติการกลางพรอม SINK  ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดงักลาวนี้มหาวิทยาลัยจะยดึไวเปน
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  โตะปฏิบัติการกลางพรอม SINK   โดย
ระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที ่ NU 015 /2549 ”  ยื่นตอเจาหนาทีข่องมหาวิทยาลยั  ตั้งแตบัดนี้เปน
ตนไป    จนถึงวันที่  28  มิถุนายน 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   29  มิถุนายน 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 ุ
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดโตะปฏิบัติการกลาง พรอม SINK จํานวน 2 ชุด 
 
มีขนาดไมนอยกวา 1.50 x 3.00 x 0.90 ม. (กxยxส) แตละชุดมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. พื้นโตะปฏิบัติการ (WORK TOP) ทําจากวัสดุ CELLULOSE FIBERS PHENOLIC RESIN  
(LAB GRADE) หรือดีกวา เคลือบ PHENOL FORMALDEHYDE RESIN หรือดีกวา ซอนกันหลายชั้น  ความหนาไมนอย
กวา 16 มม.  มีคุณสมบัติทนทานตอการกัดกรอนของกรด – ดาง ไดเปนอยางด ี ไดรับมาตรฐาน ASTM – E – 84, ANSI 2.5, 
UL 723 หรือดีกวา ทนความรอนไดไมนอยกวา  o180  C ขอบเปน PROFILE รัศมีประมาณ 10 มม. มีระบบ WATER 
DROP ปองกันการไหลยอนกลับของน้ํา และสารเคมีเขาตัวตู (ผูขายตองนําตัวอยาง  WORK  TOP  และหนังสือรับรอง
มาตรฐานแสดงตอคณะกรรมการดวย) 

2. โครงสราง เปนเหล็กกลอง ขนาดไมนอยกวา 1”x2” ชุบซิงคฟอสเฟต หรือดีกวา เคลือบกันสนิม โดยกรรมวิธี 
Dipping ท่ัวถึงทุกชิ้นสวน และอบแหงดวย Drying Oven และพนทับทั่วถึงดวยสี EPOXY ชนิดผง หรือดีกวา ดวยระบบ 
Drying Oven รอนไมนอยกวา 200 องศาเซลเซียสอยางนอย 10 นาที สีหนาไมนอยกวา 80 ไมครอน ซึ่งสทีนตอการกัดกรอน
ของสารเคมี ท่ีปลายขามีปุมปรับระดับรองรับ 

3. ตัวตู เปนแบบ MODULAR KNOCK DOWN สามารถเปดดานหลังตูได เพ่ือการติดต้ังหรือซอมบํารุงดานหลังตู
ได ตัวตู (CUPBOARD) ทําดวยไมอัด ไดรับมาตรฐาน มอก. 178/2538 หรือดีกวา หนาไมนอยกวา 15  มม.  ปดผิวดวยแผน
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไมนอยกวา 0.8 มม. ไดรับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 หรือดีกวา ท้ัง 2 
ดาน ปดขอบดวย PVC หนาไมนอยกวา 2 มม. ดวยกาวกันน้ํา ช้ันวางของภายในตูสามารถปรับระดับไดไมนอยกวา 5 ระดับ 
เปนไมอัด ไดรับมาตรฐาน มอก. 178/2538 หรือดีกวา หนาไมนอยกวา 15 มม. ปดผิวดวยแผน 
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หรือดีกวา หนาไมนอยกวา 0.8 มม. ไดรับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 หรือ
ดีกวา ท้ัง 2 ดาน ปดขอบดวย PVC หรือดีกวา ดวยกาวกันน้ํา (ผูขายตองนําตัวอยาง และเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานมา
แสดงตอคณะกรรมการดวย) 

4. หนาบาน และหนาล้ินชัก ทําดวยไมอัด ไดรับมาตรฐาน มอก. 178/2538 หรือดีกวา หนาไมนอยกวา 15  มม
ปดผิวดวยแผนลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไมนอยกวา 0.8 มม.ไดรับมาตรฐาน มอก. 1163 –2536 
หรือดีกวา ท้ัง 2 ดาน ปดขอบดวย PVC ดวยกาวกันน้ํา 

5. มือจับทําดวย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM หรือดีกวา ขนาดหนาตัด ไม
นอยกวา 21 x 50 มม. ฝงอยูดานบนหรือดานลางสุดของหนาบาน มี CHANEL CAP ขนาดไมนอยกวา 21 x       50 x 80 มม. 
สําหรับปด GRIP SECTION ท้ังสองดานทําจากพลาสติก ABS หรือดีกวา ใสปายบอกรายการ (CARD LABEL) มีแผน
พลาสติก LABEL COVER MASK ขนาดไมนอยกวา 30 x 59 x 3 มม. ทําจากพลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปดครอบ
ปองกันการเปยกชื้น พรอมกุญแจล็อค (ผูขายตองนําตัวอยางมือจับประกอบหนาบานมาแสดงตอคณะกรรมการดวย) 
 6.  บานพับของตูใชบานสปริงล็อค และรางลิ้นชักเปนโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติกเปนผลิตภัณฑจากตางประเทศ ไดรับ
มาตรฐาน ISO 9001 หรือดีกวา (ผูขายตองนาํตัวอยางบานพับ, รางลิ้นชัก และเอกสารหนังสือรับรองมาแสดงตอ
คณะกรรมการดวย) 



 
 
 

7.  ปลั๊กไฟฟา 3 สาย 2 เตาเสียบ เสียบไดท้ังขากลมและแบน พรอมสายดินย่ีหอ PANASONIC หรือดีกวา โดย
ปลั๊กไฟติดต้ังภายในกลอง  PVC  ฉีดขึ้นรูป 

8. ตัวตูท่ีติดต้ังอาง (UNIT SINK) ทําดวยไมอัดกันน้ํา หนาไมนอยกวา 15 มม. ปดทับดวยแผนลามิเนท  
(HIGH PRESSURE LAMINATED) หรือดีกวา ท้ัง 2 ดาน ปดขอบดวย PVC ดวยกาวกันน้ํา 

9. อางนํ้าเปน POLYPROPYLENE หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 560 x 420 x 260 มม. ทนตอการกัดกรอนของ
สารเคมีไดเปนอยางดี 

10. สะดืออาง (WASTES) และที่ดักกล่ิน (BOTTLE TRAP) พรอมระบบทอนํ้าทิ้งภายในโตะปฏิบัติการ      ท้ังหมด ทํา
ดวย POLYPROPYLENE หรือดีกวา การเชื่อมตออุปกรณและทอเปนระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM 
สามารถถอดซอมบํารุง หรือประกอบได โดยไมมีการตอเชื่อมดวยความรอน 

11.  กอกน้ํา 3 ทางตั้งพื้น 1 ชุด ตัวกอกทําดวยทองเหลืองพนสีอีพอกซี เปนกอกที่ใชเฉพาะหองแลป ทนตอ         
การกัดกรอนของสารเคมีปลายกอกเรียวสามารถสวมตอกับทอยางหรือพลาสติกได เปนผลิตภัณฑจากตางประเทศ และ
ไดรับมาตรฐาน ISO 9001 หรือดีกวา และกอกน้ําชุบโครเมี่ยมชนิดที่เปด-ปดแบบหางปลาปด ไมนอยกวา 1 ชุด 

12. ท่ีแขวนหลอดแกว (PEGBOARD) ขนาดไมนอยกวา 600 x 600 มม. แผงชุดแขวนทําดวยสแตนเลส  เกรด  316 
L หรือดีกวา หนาไมนอยกวา 1 มม. เจาะรูระยะเทาๆ กัน ท่ัวแผง มีท่ีรองรับน้ําและมีชองระบายน้ําดานลาง   
ท่ีแขวนหลอดแกวท่ียึดกับแผงทําดวยพลาสติกฉีดขึ้นรูปมีกานแขวนเครื่องแกวเปนลวดสแตนเลส (สามารถสับเปลี่ยน-
ตําแหนงไดท่ัวแผง) สามารถทนกรดไดเปนอยางดี (ผูขายจะตองนําตัวอยางของจริงมาแสดงตอคณะกรรมการดวย) 

13. ช้ันวางของบนโตะปฏิบัติการ ทําดวยไมอัด ไดรับมาตรฐาน มอก. 178/2538 หรือดีกวา หนาไมนอยกวา  15 
มม. ปดผิวดวยแผนลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไมนอยกวา 0.8 มม. ไดรับมาตรฐาน มอก. 1163 – 
2536 หรือดีกวา ปดขอบดวย PVC ดวยกาวกันน้ํา พื้นที่ใชงานปูทับดวย PHENOLIC RESIN (LABGRADE) หรือดีกวา 
หนาไมนอยกวา 16 มม. ทนตอการกัดกรอนของสารเคมีไดดี มีบานเลื่อนกระจกใส 

14. ผูขายตองเปนผูผลิตเฟอรนิเจอร ในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร และดําเนินการมาแลวไมนอยกวา 5 ป โดย
แสดงเอกสารประกอบ 

15. ผูขายตองเคยมีผลงานกับหนวยงานราชการอยางนอย  2,000,000  บาท ตอ 1 ผลงาน อยางนอย 5 ผลงาน  
พรอมแสดงเอกสารประกอบ 
 16. โตะปฏิบัติการ ขนาดไมนอยกวา 1.20 x 3.00 x 0.90 ม. (กxยxส) จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด มีรายละเอียดและ
คุณสมบัติเชนเดียวกับ ขอ 1 ถึง 7 
 17. โตะปฏิบัติการติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 0.75 x 3.00 x 0.90 ม. (กxยxส) จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด มีรายละเอียด
และคณุสมบัติเชนเดียวกับ ขอ 1 ถึง 7 

18. ดานบนของตัวตูสวนที่อยูดานในสุดของโตะปฏิบัติการในขอ 17  มีบัวกันน้ํา (WALL SEALING) ติดอยู
ระหวางดานบนของตัวตูกับผนังหองเพื่อกัน ฝุนและกันน้ํา 

19.  รถเข็นอุปกรณ ขนาดไมนอยกวา 500 x 850 x 750  มม. (ก x ย x ส) จํานวนไมนอยกวา  2  คัน มีรายละเอียด
ดังน้ี 



 
 
 

19.1   โครงขาทําดวยเหล็กแผนพับขึ้นรูป หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 40 x 40 มม. หนาไมนอยกวา 2 มม. พน
ทับดวยสีผงอีพอกซี ่หรือดีกวา 

19.2  ชั้นวางของจํานวนไมนอยกวา 2 ช้ัน ทําดวยเหล็กแผน หรือดีกวา หนาไมนอยกวา 1 มม. พับขึ้นรูปขนาด
ไมนอยกวา 500 x50 มม.  พนดวยสีผงอีพอกซี่ หรือดีกวา 

19.3  มีลอยาง  4  ลอ  หมุนไดรอบตัว  และสามารถล็อคลอได 
19.4  มือจับรถเข็นเปนเหล็กกลม  ขนาดไมนอยกวา  3/8”  พนทับดวยสีผงอีพอกซ่ี หรือดีกวา 

  20.    รับประกันอยางนอย 2 ป 
21.    ผูขายตองแสดงภาพวาดรูปโตะทุกตัว และรถเข็น ตอคณะกรรมการ สงมอบภายใน 90 วัน ยืนราคาไมนอย

กวา 120 วัน 
 

 
 รศ.ดร.พงศธร  สังขเผือก  ผูกําหนดรายละเอียด 


