
 

 
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ) 
เร่ือง  ประกวดราคาซื้อ   ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 

 ------------------------------------------- 
 ดวย มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันวิจยัโภชนาการ)  มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน 3 รายการ   ตามรายการ ดังนี ้
  1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดไมต่ํากวา 36000 บีทีย ู จํานวน  6 เครือ่ง 
  2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดไมต่ํากวา 30000 บีทยี ู จํานวน  1 เครือ่ง 
  3.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดไมต่ํากวา 12000 บีทีย ู จํานวน 2 เครื่อง 
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

1.   เปนผูมีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซื้อดังกลาว 
  2.  ไมเปนผูทีถู่กระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการซึ่งไดแจงเวยีนชื่อแลว  และไมเปนผู
ที่ถูกระบุช่ือเปนผูทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหดิล  
  3.   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานัน้ 
                    4.   ตองมีผลงาน ดังนี ้
                                  4.1 ขายเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนวงเงนิไมต่ํากวา 180,000.00 บาทภายในระยะเวลา 2 ป 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการพจิารณาผลงานทีร่ะบุขางตนนี้วาเปนผลงานทีด่แีละมีคุณภาพหรือไม 

 กําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวนัที ่21  พฤศจิกายน 2552  ระหวางเวลา…………..น. ถึง………….
น.  ณ สถาบันวิจยัโภชนาการ 25/25 ถนนพทุธมณฑล 4  ตาํบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 73170   

และดูสถานทีต่ิดตั้งระหวางเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. ณ  สถาบนัวจิยัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 25/25 ถนนพทุธ
มณฑล 4  ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 73170    
 กาํหนดยืน่ซองประกวดราคา   ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ  ในวันที ่            1  ธันวาคม 25521 
 ระหวางเวลา....……09.00………น. ถึง…...........10.00……….น.  สถาบันวจิัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถนน
พุทธมณฑล 4  ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
 ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ.........0.00.............บาทไดที่ หนวยพัสดุ สถาบันวิจยั
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล 25/25 ถนนพุทธมณฑล 4  ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 73170  
ระหวางวันที่        14  พฤศจิกายน  2551         ถึงวันที่     28  พฤศจิกายน  2551      หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  
0 2800 2380 ตอ 101,102 ในวันและเวลาราชการ  และเผยแพรประชาสัมพันธทาง www.nu.mahidol.ac.th
 

      ประกาศ  ณ วนัที่      14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 

                    
                               (รองศาสตราจารยพงศธร  สังขเผือก) 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร ปฏิบัติหนาที่แทน 
ผูอํานวยการสถาบันวิจยัโภชนาการ 

 

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


 
เอกสารประกวดราคาซื้อ  เลขท่ี 001 /2552 (NU) 

การซื้อครุภัณฑสํานักงาน 3 รายการ 
    ตามประกาศ มหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัยโภชนาการ) ลงวันท่ี  14 พฤศจิกายน 2551 

----------------------------------------- 
 

 ดวย มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันวิจัยโภชนาการ  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย”  มี
ความประสงคจะประกวดราคาซื้อ  ครุภัณฑสํานักงาน 3 รายการ 
ตามรายการ  ดงันี้ 
  1. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดไมต่ํากวา 36000 บีทียู จํานวน  6 เคร่ือง 
 2. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดไมต่ํากวา 30000 บีทียู  จํานวน  1 เคร่ือง 
 3.  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดไมต่ํากวา 12000 บีทียู จํานวน 2 เคร่ือง 
 

ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของ (*แท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ)  อยูในสภาพที่จะ
ใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อฉบับนี้  โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี ้

1.   เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.5 แบบหนังสือค้าํประกัน 

             (1)   หลักประกนัการเสนอราคา  
(2)   หลักประกันสัญญา 

       1.6  แบบบัญชีเอกสาร สวนที่ 1 

  2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
2.1    เปนผูมีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซื้อดังกลาว 
2.2   ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการซึ่งไดแจงเวียนชื่อแลว  และไม

เปนผูที่ถูกระบุช่ือเปนผูทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล 
2.3 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
 

        2.4  ตองมีผลงาน ดังนี้ 



 -2- 

                 2.4.1  หนังสือรับรองผลงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนวงเงินไมต่ํากวา 180,000.00 บาท
ภายในระยะเวลา 2 ป 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานที่ระบุขางตนนี้วาเปนผลงานที่ดีและมีคุณภาพ
หรือไม 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 

 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
 3.1 สวนที่  1  (เอกสารหลักฐานผูประกอบการ) อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
     3.1.1 กรณีเปนนิติบุคคล 
            (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล    และ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
                          (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  และ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
     3.1.2  กรณีเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน   สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี และ สําเนาทะเบียนบาน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

  3.1.3  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคล อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

  3.1.4  บัญชีเอกสาร สวนที่ 1 
  3.2 สวนที่  2  (ขอเสนอทางดานเทคนิค)  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
   (1)    แคตตาล็อกรายการ 
   (2)    รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ   

          (3)    ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 
                    (4) หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
   (5)    หนังสือรับรองผลงาน พรอมสําเนาสัญญา    
 3.3 สวนที่  3  (ขอเสนอทางดานราคา)  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
   (1)    ใบเสนอราคา   

          (2)    บัญชีแสดงปริมาณวัสดแุละราคา    

4.  การยื่นซองประกวดราคา 
4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาแยกเปน 3 ซอง 

1. ซองเอกสารหลักฐานผูประกอบการ 
  2. ซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
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  3. ซองขอเสนอทางดานราคา 
ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไมมี เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน   จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการ  ขูดลบ  ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือ
ผูเสนอราคาพรอมประทับตรา  (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง     

4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท (*และเสนอราคาเพียงราคาเดียว) โดยเสนอ
ราคารวม และ หรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง   
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอราคาจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันให
ถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง   คาจด
ทะเบียน และคาใชจายทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุตามสถานที่ที่กําหนด   

 ราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  90  วัน  นับแตวันยื่นซองประกวด
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอ
ราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน    30   วัน  นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา   

4.4 ผูเสนอราคา  จะตองสงแคตตาล็อก  และหรือแบบรูป  รายการละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ
ของ   ครุภัณฑสํานักงาน 3 รายการ  จํานวน 2  ชุด  ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัย จะยดึไวเปนเอกสารของทางมหาวิทยาลัย 

 สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยมีผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับแคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา
ตรวจสอบภายใน  3 วัน  

4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอจํานวน   …-….  ชุด     เพื่อใชในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพจิารณาและหรือประกอบสัญญา   ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตวัอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว มหาวิทยาลัยจะคืนใหแกผูเสนอ
ราคา 

4.6 กอนยื่นซองประกวดราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดู รางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ  ใหถ่ีถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 
ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองประกวดราคา 3 ซอง ที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง ประธานกรรมการ
จัดหาโดยวิธีประกวดราคา  โดยระบุช่ือซองแตละซองใหชัดเจน   ยื่นตอคณะกรรมการจัดหาโดยวิธี
ประกวดราคา  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ระหวางเวลา 90.00 น. ถึง 10.00 น. ณ หนวยพัสดุ สถาบันวิจยั
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โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล 25/25 ถนนพุทธมณฑล 4  ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวดั
นครปฐม 73170  

4.7 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลวมหาวิทยาลัยจะไมรับซองประกวดราคาโดย
เด็ดขาด  และคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  จะเปดซองขอเสนอทางเทคนิค ในวันเดียวกัน
ตั้งแตเวลา 10.05 น. เปนตนไป 

  5. หลักประกันการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการยื ่นซองประกวดราคา  
จํานวน  ………-…..  บาท  (………………-…………….)  โดยหลักประกันการเสนอราคาจะตองมี
ระยะเวลาการค้ําประกันไมนอยกวา....90.....วัน นับตั้งแตวันยื่นซองประกวดราคา  โดยหลักประกันใหใช
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอมหาวิทยาลัย 
  (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ 1.5 (1)  
    หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาที่ไมไดรับการ
พิจารณาเปนผูรับจัดหาโดยเร็วตั้งแตพนภาระผูกพัน เวนแตผูเสนอราคารายที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับ
จัดหา จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูรับจัดหา ไดพนจากขอผูกพันแลว 
               การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1   การพิจารณาในการประกวดราคานี้ จะคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุที่ เสนอ  และ

พิจารณา ขอเสนอทางดานเทคนิค ที่ทางมหาวิทยาลัยจะไดรับประโยชนสูงสุดเปนอันดับแรก  โดยผูเสนอ
ราคาจะตองแยกซองเสนอเปน 
   1. ซองเอกสารหลักฐานผูประกอบการ 
   2. ซองเสนอทางดานเทคนิค 
   3. ซองขอเสนอดานราคา 
         หลักเกณฑในการพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค  มีดังนี้ 

รายละเอียด เกณฑการพิจารณา  (%) 
 1. คุณภาพของผลงาน 10 
 2. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง  90 

ผูเสนอราคาที่ผานการพิจารณาจะตองผานเกณฑการพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค ไมนอยกวารอยละ 95 
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         6.2  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปดซองเสนอราคาเฉพาะผูที่ผานเกณฑการ
พิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค  และจะคืนซองเสนอราคาใหแกผูที่ไมผานเกณฑการพิจารณาขอเสนอ
ทางดานเทคนิค 

6.3  ในการประกวดราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวย   ราคารวม  
มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี

ดังตอไปนี้ 
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น    ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา 

หรือ    ในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลัย 
(2) ผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  
(3) ผูเสนอราคาที่ ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตาม

ขอ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 4  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  จะไมเปด
ซองขอเสนอดานราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีทีพ่จิารณา
เห็นวา จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น  

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธี
ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

6.5 มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดสุดแตพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษ   ผูเสนอราคาเสมือนเปนผู
ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

7. การทําสัญญาซื้อขาย 
     ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหา จะตองทําสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ขอ 1.4 กับมหาวิทยาลัยมหิดลภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 10  (สิบ %) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาได ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอมหาวิทยาลัย 
 (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ 1.5 (2)  
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   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาแลว 

8. อัตราคาปรบั 
     คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ใหคดิในอัตรารอยละ0.2 ตอวัน 
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหา ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาตาม
แบบดังระบใุนขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ 
ส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป….-…….เดือน นับถัดจากวนัที่ผูจัดหา 
รับมอบ โดยผูรับจัดหาตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดิมภายใน 7  วนั นับถัดจากวนัที่ 
ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  
10. ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  10.1    เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ ไดมาจากเงิน รายไดสถาบันปงบประมาณ 2552 
 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินจากมหาวิทยาลัย
แลวเทานั้น 
  10.2  เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจัดหา และไดตกลงซื้อ
ส่ิงของตามการประกวดราคาซื ้อแลว  ถาผู รับจัดหา จะตองสั ่งหรือนําสิ ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจัดหา จะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจัดหาสั่ง หรือซ้ือของจาก
ตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
 (2) จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุก
ของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีทีไ่มปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจัดหา จะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาว ี

10.3 ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหาแลว ถอนการเสนอราคา หรือ 
ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมหาวิทยาลัยไดมีการแจงเตือนแลว 
มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจ
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พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 10.4 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิม่เติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอยัการสูงสุด ที่ปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิตกิรของมหาวิทยาลัย(ถามี) 
  
  
                        

 มหาวิทยาลัยมหิดล 
  

 
 
 
 



รายละเอียดเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาดไมต่ํากวา 12,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง 
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดไมต่ํากวา 12,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง 
2. เปนเครื่องใหมไมเคยติดตั้งที่ใดมากอน และไดรับฉลากประหยัดไฟเบอร 5 
3. ใชไฟ 220 V 50 Hz 1 phase สายเมนไฟฟามีขนาดไมต่ํากวา 2.5 Sq.mm. รอยภายในทอ pvc 
4. ชุดควบคุมอุณหภูมิแบบ DIGITAL มีสาย ติดตั้งพรอมCIRCUIT BREAKER แยกควบคุมแตละเครื่อง 
5. ระยะทางจากตูเมนไฟฟาถงึตัวเครื่องประมาณ 50 เมตร 
6. ระยะทางระหวาง fan-coil unit กับ condensing unit ประมาณ 8 - 12 เมตร 
7. FAN-COIL UNIT 

- สามารถปรับความเรว็ลมไดไมนอยกวา 3 ระดับ 
- สามารถติดตัง้แบบแขวนใตฝา หรือ ตั้งพ้ืน หรือ ติดผนัง 
- ทอนํ้าทิ้งตองทาสีขาวหรือพันดวยเทปพลาสติกสขีาว 

8. CONDENSING UNIT 
- ตองมียางรองขาตั้งหนาไมนอยกวา 2 นิ้ว(กรณีสามารถตั้งพ้ืนได) หรือใชกระเชาแขวน 
- มีพัดลมระบายความรอนไมนอยกวา 1 ตัว 
- การเดินทอนํ้ายาตองหุมดวยฉนวนกันความรอนหนาไมนอยกวา ¾ นิ้ว และพันทบัดวยเทป

พลาสติกสขีาวหรือสีเทา 
10.  โรงงานผูผลิตเครื่องปรับอากาศตองไดรบัการรับรองมาตราฐาน ISO9001-2000 หรือ ISO14001  
11.  ผูขายจะตองไดรับการแตงตั้งเปนตวัแทนจําหนายจากผูผลิตมาไมนอยกวา 3 ป และยี่หอทีเ่สนอตองมี

จําหนายตามทองตลาดมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
12.  ตองเก็บงานปูนและงานสีใหเรียบรอยเปนที่นาพอใจกอนสงมอบงาน 
13.  พรอมพัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่องตอเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 
14.  รับประกนัสินคาอยางนอย 1 ป 
15.  สงของภายใน 30 วันหลังจากไดรับใบสั่งซื้อแลว ยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน 
การรับประกนัคุณภาพ 
 ผูรับจางจะตองรับประกันคุณภาพของวัสดุอุปกรณทุกชนิด และคุณภาพของการติดตั้งระบบเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป ยกเวนคอมเพรสเซอรตองรับประกันไมนอยกวา 5 ป นับจากวันที่ลงนามตรวจรับงาน ใน
ระหวางระยะเวลารับประกัน หากมีวัสดุอุปกรณหรือช้ินสวนใดชํารุด ใชงานไมไดหรือใชงานไดไมสมบูรณอัน
เนื่องมาจากความบกพรองของวัสดุหรือความบกพรองในการติดตั้งผูรับจางจะตองแกไขและ/หรือ เปล่ียนวัสดุ
อุปกรณนั้นๆโดยไมคิดคาใชจายจากผูวาจาง ในกรณีที่ผูรับจางไมรีบดําเนินการแกไข ซอมแซม เปลี่ยนแปลง
ขอบกพรอง หรือความเสียหายดังกลาว ผูวาจางสงวนสิทธิในการที่จะวาจางผูอ่ืนมากระทําการแทนโดยคิด
คาใชจายทั้งหมดจากผูรับจาง และทุกครั้งที่เขามาดําเนินการตองแจงใหผูวาจางทราบกอนลวงหนาเพื่อ
ประสานงานและตรวจสอบ 
 

 

(นายวิโรจน  สันตยานนท) 
ผูกําหนดรายละเอียด 



รายละเอียดเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดไมต่ํากวา 30,000 BTU จํานวน  1 เครือ่ง 
 

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดไมต่ํากวา 30,000 BTU จํานวน  1 เครื่อง 
2. เปนเครื่องใหมไมเคยติดตั้งที่ใดมากอน และไดรับฉลากประหยัดไฟเบอร 5 
3. ใชไฟ 220 V 50 Hz 1 phase สายเมนไฟฟามีขนาดไมต่ํากวา 4 Sq.mm. รอยภายในทอ pvc 
4. ชุดควบคุมอุณหภูมิแบบDIGITAL มีสาย ติดตั้งพรอมCIRCUIT BREAKER แยกควบคุมแตละเครื่อง 
5. ระยะทางจากตูเมนถึงตัวเครื่องประมาณ 10 เมตร 
6. ระยะทางระหวาง fan-coil unit กับ condensing unit ประมาณ 10 เมตร 
7. FAN-COIL UNIT 

- สามารถปรับความเรว็ลมไดไมนอยกวา 3 ระดับ 
- สามารถติดตัง้แบบแขวนใตฝา หรือ ตั้งพ้ืนได  
- ทอนํ้าทิ้งตองทาสีขาวหรือพันดวยเทปพลาสติกสขีาว 

8. CONDENSING UNIT 
- ตองมียางรองขาตั้งหนาไมนอยกวา 2 นิ้ว(กรณีสามารถตั้งพื้นได) หรือใชกระเชาแขวน 
- มีพัดลมระบายความรอนไมนอยกวา 1 ตัว 
- การเดินทอนํ้ายาตองหุมดวยฉนวนกันความรอนหนาไมนอยกวา ¾ นิ้ว และพันทบัดวยเทป

พลาสติกสขีาวหรือสีเทา 
9. ตองเก็บงานปนูและงานสีใหเรียบรอยเปนที่นาพอใจกอนสงมอบงาน 
10.  โรงงานผูผลิตเครื่องปรับอากาศตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9001-2000 หรือ ISO14001  
11.  ผูขายจะตองไดรับการแตงตั้งเปนตวัแทนจําหนายจากผูผลิตมาไมนอยกวา 3 ป และยี่หอทีเ่สนอตองมี

จําหนายตามทองตลาดมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
12. พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง(sanyo -vz20 , hatari -ht 3271) 
13. รับประกนัอยางนอย 1 ป 
14. สงของภายใน 30 วันหลังจากไดรับใบสั่งซ้ือแลว ยนืราคาไมนอยกวา 90 วัน 
การรับประกนัคุณภาพ 
 ผูรับจางจะตองรับประกันคุณภาพของวัสดุอุปกรณทุกชนิด และคุณภาพของการติดตั้งระบบเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป ยกเวนคอมเพรสเซอรตองรับประกันไมนอยกวา 5 ป นับจากวันที่ลงนามตรวจรับงาน ใน
ระหวางระยะเวลารับประกัน หากมีวัสดุอุปกรณหรือช้ินสวนใดชํารุด ใชงานไมไดหรือใชงานไดไมสมบูรณอัน
เนื่องมาจากความบกพรองของวัสดุหรือความบกพรองในการติดตั้งผูรับจางจะตองแกไขและ/หรือ เปล่ียนวัสดุ
อุปกรณนั้นๆโดยไมคิดคาใชจายจากผูวาจาง ในกรณีที่ผูรับจางไมรีบดําเนินการแกไข ซอมแซม เปลี่ยนแปลง
ขอบกพรอง หรือความเสียหายดังกลาว ผูวาจางสงวนสิทธิในการที่จะวาจางผูอ่ืนมากระทําการแทนโดยคิด
คาใชจายทั้งหมดจากผูรับจาง และทุกครั้งที่เขามาดําเนินการตองแจงใหผูวาจางทราบกอนลวงหนาเพื่อ
ประสานงานและตรวจสอบ 

 

 

(นายวิโรจน  สันตยานนท) 
ผูกําหนดรายละเอียด 



รายละเอียดเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดไมต่ํากวา 36,000 BTU จํานวน  6 เครือ่ง 
 

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดไมต่ํากวา 36,000 BTU จํานวน  6 เครื่อง 
2. เปนเครื่องใหมไมเคยติดตั้งที่ใดมากอน และไดรับฉลากประหยัดไฟเบอร 5 
3. ใชไฟ 220 V 50 Hz 1 phase สายเมนไฟฟามีขนาดไมต่ํากวา 4 Sq.mm. รอยภายในทอ pvc 
4. ชุดควบคุมอุณหภูมิแบบDIGITAL มีสาย ติดตั้งพรอมCIRCUIT BREAKER แยกควบคุมแตละเครื่อง 
5. ระยะทางจากตูเมนถึงตัวเครื่องประมาณ 10 เมตร 
6. ระยะทางระหวาง fan-coil unit กับ condensing unit ประมาณ 10 เมตร 
7. FAN-COIL UNIT 

- สามารถปรับความเรว็ลมไดไมนอยกวา 3 ระดับ 
- สามารถติดตัง้แบบแขวนใตฝา หรือ ตั้งพ้ืนได  
- ทอนํ้าทิ้งตองทาสีขาวหรือพันดวยเทปพลาสติกสขีาว 

8. CONDENSING UNIT 
- ตองมียางรองขาตั้งหนาไมนอยกวา 2 นิ้ว(กรณีสามารถตั้งพื้นได) หรือใชกระเชาแขวน 
- มีพัดลมระบายความรอนไมนอยกวา 1 ตัว 
- การเดินทอนํ้ายาตองหุมดวยฉนวนกันความรอนหนาไมนอยกวา ¾ นิ้ว และพันทบัดวยเทป

พลาสติกสขีาวหรือสีเทา 
9. ตองเก็บงานปนูและงานสีใหเรียบรอยเปนที่นาพอใจกอนสงมอบงาน 
10.  โรงงานผูผลิตเครื่องปรับอากาศตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9001-2000 หรือ ISO14001  
11.  ผูขายจะตองไดรับการแตงตั้งเปนตวัแทนจําหนายจากผูผลิตมาไมนอยกวา 3 ป และยี่หอทีเ่สนอตองมี

จําหนายตามทองตลาดมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
12. พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง(sanyo -vz20 , hatari -ht 3271) 
13. รับประกนัอยางนอย 1 ป 
14. สงของภายใน 30 วันหลังจากไดรับใบสั่งซ้ือแลว ยนืราคาไมนอยกวา 90 วัน 
การรับประกนัคุณภาพ 
 ผูรับจางจะตองรับประกันคุณภาพของวัสดุอุปกรณทุกชนิด และคุณภาพของการติดตั้งระบบเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป ยกเวนคอมเพรสเซอรตองรับประกันไมนอยกวา 5 ป นับจากวันที่ลงนามตรวจรับงาน ใน
ระหวางระยะเวลารับประกัน หากมีวัสดุอุปกรณหรือช้ินสวนใดชํารุด ใชงานไมไดหรือใชงานไดไมสมบูรณอัน
เนื่องมาจากความบกพรองของวัสดุหรือความบกพรองในการติดตั้งผูรับจางจะตองแกไขและ/หรือ เปล่ียนวัสดุ
อุปกรณนั้นๆโดยไมคิดคาใชจายจากผูวาจาง ในกรณีที่ผูรับจางไมรีบดําเนินการแกไข ซอมแซม เปลี่ยนแปลง
ขอบกพรอง หรือความเสียหายดังกลาว ผูวาจางสงวนสิทธิในการที่จะวาจางผูอ่ืนมากระทําการแทนโดยคิด
คาใชจายทั้งหมดจากผูรับจาง และทุกครั้งที่เขามาดําเนินการตองแจงใหผูวาจางทราบกอนลวงหนาเพื่อ
ประสานงานและตรวจสอบ 

 

            

(นายวิโรจน  สันตยานนท) 
ผูกําหนดรายละเอียด 
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