
ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) 
เครื่องท าเล่มไสสันทากาว   ขนาดไม่น้อยกว่า 4 หัวจับ  จ านวน 1 เครื่อง  

 
1. คุณลักษณะท่ัวไป 
 
 ด้วยส ำนักพิมพ์  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่จัดพิมพ์ เอกสำรกำรสอน
และสิ่งพิมพ์ๆ ของมหำวิทยำลัย  จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องท ำเล่มไสสันทำกำว  เพ่ือใช้สนับสนุน
เครื่องพิมพ์ให้สำมำรถรองรับงำนพิมพ์เอกสำรกำรสอนของมหำวิทยำลัยให้ทันกับควำมต้องกำรใช้งำน  อัน
เนื่องจำกจ ำนวนชุดวิชำที่ผลิตทั้งชุดวิชำใหม่ / ชุดวิชำปรับปรุง  และชุดวิชำพิมพ์ซ้ ำ  ที่จะต้องมีกำรปรับปรุง
หลักสูตรและกำรปรับชุดวิชำทุกๆ 5 ปี  ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สอก. รวมทั้งเอกสำรสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ของ
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  ประกอบกับเครื่องท ำเล่มไสสันทำกำวเดิม   ที่มีอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ 10 ปี  
ช ำรุดไม่สำมำรถใช้งำนได้  ซึ่งเป็นปัญหำในกำรซ่อมบ ำรุงและหำอะไหล่ทดแทนได้ยำก  ส ำนักพิมพ์จึง
เห็นสมควรต้องจัดหำเครื่องท ำเล่มไสสันทำกำวเครื่องใหม่  ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีประสิทธิภำพกำรผลิตที่
สูงขึ้นเพื่อมำทดแทนเครื่องเดิม    

 
2. วัตถุประสงค์  
 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  มีควำมประสงค์จะด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องท ำเล่มไสสันทำกำว   ขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 4 หัวจับ  จ ำนวน 1 เครื่อง    เพ่ือใช้ในกำรผลิตสิ่งพิมพ์ของมหำวิทยำลัย        
 
3. คุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอ 

3.1  มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ 

ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง 
           3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวี ยนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน 
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร 
บริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

3.7  เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
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3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่มหำวิทยำลัย 
สุโขทัยธรรมำธิรำช ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลำง  

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นส ำเนำใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) มำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ   

4.  รายละเอียดการจัดซื้อ    

ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของจัดซื้อเครื่องท ำเล่มไสสันทำกำว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 หัวจับ  
จ ำนวน 1 เครื่อง 

5.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชจะด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จพร้อมท ำสัญญำให้แล้วเสร็จ

ภำยในเดือนกันยำยน   2565 

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 

     ภำยใน 120 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

          7. สถานที่ส่งมอบ  

                      ส ำนักพิมพ์  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  

8. วงเงินงบประมาณ ในกำรจัดซื้อ ๕,000,000 บำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน) 

    อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเม่ืองบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรต้องไม่พับตกไป เท่านั้น 

การติดต่อสอบถามรายละเอียด 
 หำกต้องกำรเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดหำพัสดุ กรุณำให้ควำมเห็น
เป็นลำยลักษณ์อักษรมำที่ คณะกรรมกำรก ำหนดร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และร่ำงเอกสำรกำรประกวดรำคำ 

1. กรณีส่งเป็นหนังสือ โปรดส่งตำมท่ีอยู่ ดังนี้ 
กองพัสดุ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
เลขที่ 9/9  หมู่ 9  ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต ำบลบำงพูด  อ ำเภอปำกเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  11120 

2. กรณีส่งเป็นโทรสำร โปรดส่งที่กองพัสดุ ส ำนักงำนอธิกำรบดี หมำยเลข 0-2503-3560  
        หรือ 0-2503-2598 

3. กรณีส่งเป็น E-mail โปรดส่งที่กองพัสดุ ส ำนักงำนอธิกำรบดี E-mail Address:  
        pm.proffice@stou.ac.th 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

เครื่องท าเล่มไสสันทากาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ หัวจับ จ านวน ๑ เครื่อง  

๑. คุณลักษณะทั่วไป  

เป็นเครื่องเข้ำเล่ม แบบไสสันทำกำว ตัวเครื่องท ำด้วยวัสดุที่มีควำมแข็งแรงทนทำนต่อกำรใช้งำน  
มีระบบป้องกันอันตรำยตำมจุดส ำคัญของเครื่องต่อผู้ปฏิบัติงำน เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน 

๒. คุณลักษณะเฉพาะ 

๒.๑  เป็นเครื่องท ำเล่มแบบไสสันทำกำว ใช้กำวร้อน มีหัวจับหนังสือ (Book clamps) ไม่น้อยกว่ำ ๔ หัวจับ  
ชุดหัวจับสำมำรถปรับตั้งท ำงำนด้วยระบบไฟฟ้ำ หำกหัวจับหัวใดหัวหนึ่งเสีย หัวจับอื่นที่เหลือสำมำรถใช้งำนได้  

๒.๒  มีควำมเร็วในกำรผลิตสูงสุดไม่น้อยกว่ำ ๑,๓๐๐ เล่มต่อชั่วโมง 

๒.๓  หน่วยควบคุมกำรท ำงำน มีจอภำพแสดงผลเพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกในกำรเตรียมงำน สำมำรถปรับตั้ง
เครื่องจำกแผงควบคุม หรือผ่ำนจอสัมผัส (Touch Screen) ในกำรปรับตั้งขนำดรูปเล่มหนังสือ ควำมหนำ
หนังสือ กำรปรับตั้งกำวสัน และกำวข้ำง กำรปรับตั้งร่องหนีบสันหนังสือ กำรปรับตั้งระยะท ำเส้นรอยสันปก 
เป็นแบบอัตโนมัติ 

๒.๔  หน่วยควบคุมกำรท ำงำน สำมำรถปรับตั้งควำมเร็วของเครื่อง นับจ ำนวนหนังสือที่ไสสันทำกำวแล้ว
ออกจำกเครื่อง และแสดงผลกรณีเครื่องติดขัดจำกกำรใช้งำน เพ่ือทรำบสำเหตุ แก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว 

๒.๕  สำมำรถบันทึกชุดค ำสั่งกำรท ำงำนของเครื่อง เพ่ือเรียกใช้ภำยหลังได้  

๒.๖  สำมำรถผลิตหนังสือที่มีขนำดเล็กกว่ำ A5 (148 x 210 มิลลิเมตร) รูปแบบแนวตั้งและแนวนอน  
ถึงขนำดใหญ่กว่ำ A4 (210 x 297 มิลลิเมตร) รูปแบบแนวตั้งและแนวนอน  

๒.๗  สำมำรถผลิตหนังสือที่มีควำมหนำที่รวมปกแล้ว น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ๓ มิลลิเมตร ถึงมำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ ๕๐ มิลลิเมตร 

๒.๘  สำมำรถผลิตหนังสือที่มีน้ ำหนักพ้ืนฐำนของกระดำษปก น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ๑๐๕ กรัม/ตำรำงเมตร 
ถึงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ ๓๐๐ กรัม/ตำรำงเมตร 

๒.๙  หน่วยไสสัน สำมำรถปรับควำมลึกของกำรไสสันได้ตั้งแต่ ๐ ถึงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ ๓ มิลลิเมตร 

๒.๑๐  รูปแบบกำรไสสัน สำมำรถท ำได้ไม่น้อยกว่ำ ๓ แบบ คือ  

๒.๑๐.๑  ไสสันพร้อมเซำะร่องทำกำวหุ้มปก 

๒.๑๐.๒  ไสสันไม่เซำะร่องพร้อมทำกำวหุ้มปก 

๒.๑๐.๓  ทำกำวหุ้มปก 

๒.๑๑  หน่วยไสสัน มีอุปกรณ์ส ำหรับดูดฝุ่นผงกระดำษหลังจำกกำรไสสันออกจำกตัวเครื่อง พร้อมระบบ
กำรจัดเก็บ 
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๒.๑๒ หน่วยทำกำว เป็นระบบลูกล้อทำกำว ประกอบด้วย หน่วยทำกำวสัน (Hot Melt Spine Glue 
Station) และหน่วยทำกำวข้ำง (Hot Melt Side Gluing unit) ส ำหรับทำกำวด้ำนข้ำงของยกเนื้อในทั้งยก
ด้ำนหน้ำและยกด้ำนหลังสุด ทั้ง ๒ หน่วยแยกกัน 

๒.๑๓  หน่วยทำกำวสัน มีลูกล้อทำกำวไม่น้อยกว่ำ ๒ ลูก สำมำรถปรับตั้งควำมหนำกำวมำกหรือน้อยได้
ตำมต้องกำร และปรับตั้งระยะกำรทำกำวสัน (ตัดกำว) ได้ 

๒.๑๔  หน่วยทำกำวข้ำง เป็นระบบลูกกลิ้งทำกำว ๒ ข้ำง สำมำรถปรับระดับ ปริมำณทำกำวมำกหรือน้อย
ได้ตำมต้องกำร  

๒.๑๕  มีชุดอุปกรณ์หม้ออุ่นกำว (Pre-melt) ส ำหรับเติมกำวที่อ่ำงกำวหน่วยทำกำวสัน มีขนำดควำมจุกำว
ได้ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ลิตร สำมำรถเติมกำวเสริมได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแมนนวล (Manual) 

๒.๑๖  มีฝำครอบเครื่อง เพ่ือลดเสียงและป้องกันควัน กลิ่นกำว และมีอุปกรณ์ดูดควัน กลิ่นกำวส่งออกไป
ภำยนอกห้องปฏิบัติงำน 

๒.๑๗  หน่วยป้อนปก เป็นระบบลมดูด สำมำรถตั้งกองวำงปกได้สูงไม่น้อยกว่ำ ๗๐ มิลลิเมตร สำมำรถป้อน
ปกแบบต่อเนื่อง โดยไม่ต้องหยุดเครื่อง 

๒.๑๘  หน่วยป้อนปก มีอุปกรณ์ส ำหรับท ำเส้นรอยสันปก (Scoring) บนปกหนังสือ สำมำรถปรับตั้งได้ตำม
ขนำดควำมหนำของหนังสือแบบอัตโนมัติ 

๒.๑๙  หน่วยติดปกหนังสือ มีอุปกรณ์ควบคุมบังคับต ำแหน่งปกหนังสือทั้งด้ำนซ้ำย - ขวำ และฉำกหน้ำ - 
หลังเพ่ือป้องกันกำรขยับตัวของปกหนังสือ 

๒.๒๐  หน่วยติดปกหนังสือ สำมำรถติดปกหนังสือกับเนื้อในหนังสือทั้งด้ำนสันหนังสือ และขอบข้ำงสัน
หนังสือทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลังพร้อมกัน 

๒.๒๑  มีอุปกรณ์ป้องกันควำมปลอดภัยติดตั้งตำมจุดที่อำจเป็นอันตรำยแก่ผู้ปฏิบัติงำน และเครื่องจักร  
มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) หยุดกำรท ำงำนของเครื่องได้ทันทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

๒.๒๒  ใช้กับระบบไฟฟ้ำในประเทศไทยได้ (Power Supply)  ๒๒๐/๓๘๐ โวลต์ ๓ เฟส ๕๐ เฮิรตซ์ 

๒.๒๓ วัสดุของเครื่องแข็งแรงทนทำน  ผลิตจำกวัสดุโลหะคุณภำพดีจำกผู้ผลิตที่ได้รับมำตรฐำนระดับสำกล   
เช่น  ISO14001 , ISO9001  เป็นต้น  

๒.๒๔   ผลิตภัณฑ์ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนระดับสำกล  เช่น  CE mark , RoHs  เป็นต้น  

๓. การเสนอคุณสมบัติทางเทคนิค  ในวันยื่นซองคุณสมบัติทางเทคนิค ผู้เสนอขายจะต้อง  

 ๓.๑  ผู้เสนอขำยจะต้องจัดท ำรำยละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องไสสันทำกำวที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนดกับคุณสมบัติของเครื่องไสสันทำกำว ที่เสนอขำยในแต่ละรำยกำรในทุกข้อก ำหนดพร้อมทั้งแนบ
แค็ตตำล็อก หรือเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรยืนยัน โดยแสดงว่ำคุณสมบัติดังกล่ำวตรงตำมข้อก ำหนด
หรือดีกว่ำ ทั้งนี้จะต้องระบุหัวข้อและขีดเส้นใต้หรือท ำแถบสีข้อควำมลงในแค็ตตำล็อก หรือเอกสำรที่แสดง
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องไสสันทำกำวที่เสนอขำยให้ชัดเจน เพ่ือคณะกรรมกำรฯ จะได้
พิจำรณำเอกสำรและแค็ตตำล็อกที่ผู้เสนอขำยได้เสนอมำนั้นว่ำมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่
ก ำหนด โดยมหำวิทยำลัยฯ ถือเป็นสำระส ำคัญในกำรพิจำรณำและเพ่ือประโยชน์ของผู้ขำย 
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 ๓.๒  ผู้เสนอขำยจะต้องแนบหนังสือรับรองกำรขำยเครื่องไสสันทำกำวรุ่นเดียวกันหรือรุ่นที่ใกล้เคียง ให้กับ
หน่วยงำนที่น่ำเชื่อถืออย่ำงน้อย 2 รำย 

 ๓.๓  ผู้เสนอขำยจะต้องแนบใบรับรองเป็นตัวแทนจ ำหน่วยเครื่องไสสันทำกำวที่เสนอขำยจำกโรงงำนหรือ
บริษัทผู้ผลิต โดยมีช่ำงที่ได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกบริษัทผู้ขำยหรือผู้ผลิตในด้ำนกำรใช้งำนเครื่องไสสันทำกำว 
กำรดูแลบ ำรุงรักษำพร้อมที่จะให้บริกำร และมีกำรส ำรองอะไหล่ส ำหรับลูกค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือควำมสะดวก
ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

หัวข้อ 
รายละเอียดของการจัดซื้อ 
เครื่องไสสันทากาวที่เสนอ 
ตามเอกสารประกวดราคา 

ข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ เอกสารอ้างอิง 

ระบุหัวข้อ 
ให้ตรงกับที่
มหำวิทยำลัยฯ 
ก ำหนด  

ให้คัดลอกคุณลักษณะเฉพำะ 
ของกำรจัดซื้อเครื่องไสสันทำกำว  
ที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด   

ให้น ำเสนอคุณลักษณะเฉพำะ
ของเครื่องไสสันทำกำวที่เสนอ
ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
กำรใช้งำนของมหำวิทยำลัย 
โดยไม่ด้อยกว่ำข้อก ำหนด 
เงื่อนไขต่ำงๆ ที่ระบุไว้   

ให้ระบุหรืออ้ำงถึงเอกสำร
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง 
โดยขีดเส้นใต้คุณลักษณะ
ที่เสนอในแคตตำล๊อกหรือ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
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๔. เกณฑ์การพิจารณา  คณะกรรมกำรจะพิจำรณำตัดสิน ดังนี้ 

 ๔.๑  พิจำรณำจำกคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพำะของเครื่อง 

 ๔.๒  พิจำรณำหนังสือรับรองกำรใช้งำนและบริกำรหลังกำรขำยที่ดีจำกหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือ 

 ๔.๓  เมื่อผู้เสนอรำคำได้เสนอเครื่องไสสันทำกำว ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องผ่ำนเกณฑ์
ตำมข้อ (๔.๑) และ (๔.๒) ที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนดแล้ว จึงจะมีสิทธิเสนอรำคำโดยวิธีประกวดรำคำด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์   

 4.4 พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ  

๕. ก าหนดส่งมอบ/สถานที่ส่งมอบ 

 ๕.๑  ผู้ขำยต้องรับผิดชอบในกำรส่งมอบพร้อมติดตั้งเครื่อง รวมถึงกำรเคลื่อนย้ำยเครื่องจักรเดิมออก หรือน ำไปวำง
ไว้ในจุดที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ณ ส ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จนสำมำรถใช้งำนได้ดี  
ภำยใน ๑๒๐ วัน   นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

 ๕.๒  ผู้ขำยต้องรับผิดชอบกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องไสสันทำกำว โดยไม่ให้มีปัญหำกับระบบไฟฟ้ำ
เดิมของส ำนักพิมพ์ 

๖. การฝึกอบรม 

 ผู้ขำยต้องอบรมและให้กำรแนะน ำเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ใช้เครื่องไส
สันทำกำว กำรปรับตั้งเครื่องไสสันทำกำวพร้อมกำรใช้โปรแกรมกำรใช้งำนเครื่องไสสันทำกำว กำรเปลี่ยน
อะไหล่ชิ้นส่วนที่จ ำเป็น ตลอดจนบ ำรุงรักษำเครื่องไสสันทำกำว จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ คน เป็นระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำ ๑๐ วัน  

๗. การบริการและการรับประกัน 

 ๗.๑  ในระยะประกัน ผู้ขำยต้องรับประกันคุณภำพกำรใช้งำนของเครื่องไสสันทำกำว เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
๒ ปี ทั้งอะไหล่และกำรบริกำรโดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้น นับถัดจำกวันตรวจรับ ทั้งนี้หำกเครื่อง เกิดควำม
บกพร่องในกำรท ำงำน ผู้ขำยจะต้องมำด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงรวดเร็วภำยใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจำกได้รับแจ้งไม่ว่ำ
โดยทำงโทรศัพท์หรือทำงใดก็ตำม หำกไม่มำด ำเนินกำรตำมเวลำที่ก ำหนด มหำวิทยำลัยฯ จะคิดค่ำเสียหำย
ชั่วโมงละ ๓๐๐ บำท 

 ๗.๒  ผู้ขำยต้องส่งช่ำงมำบริกำรตรวจสอบตำมรอบคุณสมบัติของเครื่องที่ระบุไว้  ในระยะเวลำกำร
รับประกัน  

๘. รายการอื่นๆ ที่ผู้ขายจะต้องจัดให้ดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑  หนังสือคู่มือกำรใช้เครื่อง และกำรบ ำรุงรักษำเครื่อง ภำษำอังกฤษ ๓ ชุด และภำษำไทย ๓ ชุด พร้อม
รำยกำรอะไหล่มำให้ ๓ ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ External Harddisk จ ำนวน 1 ชุด  

 ๘.๒  เครื่องมืออุปกรณ์ประจ ำเครื่องที่สำมำรถใช้งำน และบ ำรุงรักษำเครื่องไสสันทำกำว อุปกรณ์ตั้งแต่ข้อ 
๘.๒.๓ ต้องเก็บบรรจุในกล่องเครื่องมือ  

  ๘.๒.๑  เครื่องดูดฝุ่นอุตสำหกรรม ขนำดถัง ๒๕ ลิตร สำมำรถดูดฝุ่นและดูดน้ ำได้ ขนำดก ำลังมอเตอร์ 
ไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ วัตถ์ มีกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) จ ำนวน ๑ เครื่อง  
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  ๘.๒.๒  ใบมีดส ำรองส ำหรับ ไสสัน และเซำะร่อง จ ำนวนอย่ำงละ ๒ ชุด 

  ๘.๒.๓  ชุดประแจหกเหลี่ยมประจ ำเครื่อง จ ำนวน ๑ ชุด 

  ๘.๒.๔  ชุดประแจประจ ำเครื่อง จ ำนวน ๑ ชุด 

  ๘.๒.๕  ชุดวัดอุณหภูมิ ส ำหรับวัดอุณหภูมิกำวร้อน จ ำนวน ๑ ชุด 

  ๘.๒.๖  ชุดปืนลมร้อนส ำหรับละลำยกำว จ ำนวน ๑ เครื่อง  

  ๘.๒.๗  ชุดหัวอัดจำรบี (ส ำหรับอัดลูกปืน) จ ำนวน ๑ ชุด 

  ๘.๒.๘  อุปกรณ์วัดสันหนังสือ (เวอร์เนีย แบบดิจิตอล) จ ำนวน ๑ อัน 

  ๘.๒.๙  และเครื่องมือ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่มีควำมจ ำเป็นส ำหรับเครื่องไสสันทำกำว  

 ๘.๓  ผู้ขำยต้องจัดหำผ้ำคลุมเครื่องอย่ำงดี จ ำนวน ๑ ผืน 

 ๘.๔  ผู้ขำยต้องจัดหำถุงผ้ำส ำรอง ส ำหรับเก็บฝุ่นผงกระดำษเครื่องไสสันทำกำว จ ำนวน ๒ ชุด  

 ๘.๕  ผู้ขำยต้องท ำรำยละเอียดวัสดุสิ้นเปลือง พร้อมคุณลักษณะและรำคำวัสดุที่เกี่ยวข้อง เช่น กำวสัน กำวข้ำง 
หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  

 ๘.๖  วันที่คณะกรรมกำรฯ ตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้ำงต้องจัดเตรียม 

  ๘.๖.๑  กำวส ำหรับทดสอบเครื่องไสสันทำกำวครบทุกประเภทที่ผู้ขำยน ำเสนอ  จ ำนวน ๕๐ กิโลกรัม    

  ๘.๖.๒  วัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
หมายเหตุ 

        ก ำหนดให้ผู้ขำยต้องติดสติ๊กเกอร์บำร์โค้ดรหัสครุภัณฑ์ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยผู้ขำยต้อง ติดต่อ

ประสำนงำนในกำรก ำหนดรหัสครุภัณฑ์กับงำนคลังพัสดุ กองพัสดุ โดยผ่ำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ และ

ด ำเนินกำรติดสติ๊กเกอร์บำร์โค้ดรหัสครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 
..................................................................... 

 
 

 
 


