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ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง  ประกวดราคาซื้อครุภณัฑวิทยาศาสตร  

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
------------------------------------------- 

 

  ดวย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ)  มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ 
ครุภัณฑวิทยาศาสตร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามรายการ ดังนี้ 
 

  1. เครื่องวัดสารโดยใชแกส  จํานวน 1 เครื่อง  
 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
1.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

  2.  ไมเปนผูทีถู่กระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
    3.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ  1.6 
 4.  ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
มหาวิทยาลัยมหิดลและไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ   วนัประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
  กําหนดยืน่ขอเสนอดานเทคนิค ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ในวันที ่12 เมษายน 2550 ระหวางเวลา  13.30 น. ถึง 14.00 น.  ณ หนวยพัสด ุสถาบันวิจยั
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา พทุธมณฑล นครปฐมและแจงผลการพิจารณาตอผูเสนอราคาแต
ละราย ภายในวันที่ 25 เมษายน 2550   
  ผูสนใจติดตอขอรับ/จางเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคา
ชุดละ........0.00......บาทไดที ่หนวยพัสด ุสถาบันวิจยัโภชนาการ มหาวทิยาลัยมหดิล ศาลายา พทุธมณฑล 
นครปฐม ระหวางวนัที่ 23 มีนาคม 2550 ถึงวันที่  4 เมษายน 2550 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข     
0 2889 3975 หรือ  0 2800 2380 ตอ 101,102 ในวนัและเวลาราชการ 

                 ประกาศ  ณ วนัที่   23  มีนาคม  พ.ศ. 2550 
 
                 (ผูชวยศาสตราจารยนิภา โรจนรุงวศินกุล) 
                         รองผูอํานวยการ ปฏิบัติราชการแทน 
                      ผูอํานวยการสถาบันวิจยัโภชนาการ 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี NU008 /2550 
การซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร  

ตามประกาศ  มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ) 
ลงวันท่ี  23 มีนาคม 2550 

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

  มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ)  ซ่ึงตอไปนีเ้รียกวา  “มหาวิทยาลัย” ( มีความ
ประสงคจะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑวิทยาศาสตร  ดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสตามรายการ  ดังนี ้
 
  1. เครื่องวัดสารโดยใชแกส  จํานวน 1 เครื่อง  

 
ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพที่จะใช
งานไดทันท ีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้  โดยมขีอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี ้

 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.2 แบบใบยืน่ขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  1.4 แบบสัญญาซื้อขาย 
  1.5 แบบหนังสือค้าํประกัน 
        ** (1) หลักประกนัซอง   
              (2) หลักประกนัสัญญา 
        ** (3) หลักประกนัการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 
  1.6 บทนิยาม 
   (1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั 
   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารสวนที่  1 

(2) บัญชีเอกสารสวนที่  2 
   ………..……….….ฯลฯ……………………... 
 

 2. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

  2.  ไมเปนผูทีถู่กระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
    3.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วนัประกาศ 
 



 
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ  1.6 

 4.  ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
มหาวิทยาลัยมหิดลและไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ   วนัประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน 2 สวน คือ 

  3.1 สวนท่ี  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิุคคล 
         (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยืน่สําเนาหนังสอืรับรองการ
จดทะเบยีนนติิบุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมอํีานาจควบคุม (ถามี)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
         (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการ     จด
ทะเบียนนิติบคุคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหยืน่
สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
   (3)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกนัในฐานะเปนผูรวมคา ใหยืน่สําเนา
สัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณทีี่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย กใ็หยืน่สําเนาหนังสอืเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยืน่
เอกสารตามที่ระบุไวใน  (1) 
   (4)  เอกสารอื่น  เชน   
   ก.  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย   
   ข.  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณีที่เปนผูประกอบการที่จดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
   ค. ใบทะเบยีนการคาของมหาวิทยาลัยสรรพากร  
   ง. บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
   (5)  บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ  1.7  (1)   
  3.2 สวนท่ี  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

    (1)   ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

    (2)   หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงลง
นามและประทับตรา  โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุคลหรือผูรับมอบอํานาจ  จาํนวน  3  ชุด 

(3)   แคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

(4)   ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 

(5) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ 
อํานาจใหบุคคล อ่ืนลงนามในในเสนอราคาแทน   



 
 

(6)   หลักประกันซอง        
(7)  บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ  1.7  (2) 

 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน 
  4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกนิ …90… วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 
  4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของ  เครื่องวัดสารโดยใชแกส 1 เครื่อง ไปพรอมเอกสารสวนที่  1  และเอกสารสวนที่  2  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนีม้หาวิทยาลัยจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารปูถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง  โดยผูมีอํานาจทํานิตกิรรมแทนนิตบิุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา มคีวามประสงคจะ
ขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาให คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบ
ภายใน ……5………  วัน 
      4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ  จํานวน  ……-… (หนวย)  เพื่อใชใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  มหาวทิยาลัยจะไมรับผิดชอบ
ในความเสยีหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นแกตวัอยางดังกลาว ตวัอยางที่เหลือหรือไมใชแลว มหาวิทยาลัยจะคนืใหแก
ผูเสนอราคา 
   
  4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสผูเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคา 
ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยืน่ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
  4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ 12  เมษายน 2550 ระหวางเวลา 13.30 น. ถึง 14.00 น. ณ สถาบันวิจยัโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถนนพุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
        เมื่อพนกําหนดเวลายืน่เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  
จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกนั
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ  1.6  (1)  ณ  วนัประกาศประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูเสนอ
ราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มี
หลักฐานวา ผูเสนอราคารับทราบแลว 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มกีารเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม                  
ขอ  1.6  (2)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  และ
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  



 
 
   ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี 
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไม
ผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 
3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่
จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 

   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อ 
ทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนนิการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอน 
ที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตอง 
ส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา
กระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั เวลาและสถานที่ เพื่อเร่ิมตนกระบวนการ
เสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดงันี้ 

(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง
เร่ิมตนที่ 2,200,000.00 บาท  (สองลานสองแสนบาทถวน) 
 (3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
 (4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง 
ต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
 (5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสรจ็สิ้นแลว 
จะตองยืนยนัราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส ราคาทีย่นืยนัจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลงัสุด 
    (6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา……120…..วัน นับแต
วันยนืยนัราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยนืราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว  และจะ
ถอนการเสนอราคามิได 
 (7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัด
ประกวดราคาฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงให
ทราบในวนัเสนอราคา 

     5. หลักประกันซอง 
  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค  
จํานวน  110,000.00  บาท  (หนึ่งแสนหนึง่หมื่นบาทถวน) โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้   
  5.1 เงินสด 
 



 
 
  5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวนัที่ที่ยื่นซองขอเสนอ
ทางดานเทคนคิ หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
  5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ 
ในขอ 1.5 (1) โดยมีกําหนดระยะเวลาค้ําประกันไมนอยกวา 150 วันนับแตวันยื่นซองประกวดราคา 
 
  5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษทัเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ทีไ่ดรับอนุญาต
ใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคาร                       
แหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนงัสือ                  
ค้ําประกันดังระบุในขอ  1.5 (1) 
 5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

การยึดหลักประกันของผูมีสิทธิเสนอราคา มหาวิทยาลยัจะยึดหลักประกันซองจากผูมี 

สิทธิเสนอราคา ในกรณีดังตอไปนี ้
1.  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด  
2.  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ  
3.  ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิด

เงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล  
4.  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมอืช่ือในแบบ บก. 008 แบบยืนยนัราคาสุดทายใน

การเสนอราคา 

  หลักประกนัซองตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด   
จะคืนใหตอเมือ่ไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว การคืน
หลักประกนัซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมดีอกเบี้ย 
 

 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวย
…………….. ราคารวม …………………….. 
 6.2 หากผูเสนอราคารายใดมคีุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาราย
นั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะ
เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น 
 6.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณีดังตอไปนี ้
  (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 
 
 



 
 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก 
ผูเสนอราคารายอื่น 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา  หรือมหาวิทยาลัยมสิีทธิใหผูเสนอราคา ช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือขอเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา 
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
 6.5 มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่าํสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดกไ็ด และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจาํนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจดัซื้อเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปน
เด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพจิารณายกเลิกการประกวด
ราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
 6.6 ในกรณีทีป่รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับ         
ผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วนัประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาทีก่ระทํา
การอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ     
ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และมหาวิทยาลัยจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปน
ผูทิ้งงาน 

 7. การทาํสัญญาซื้อขาย 
 7.1 ในกรณีทีผู่ชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถ 
สงมอบสิ่งของได ครบถวนภายใน 5 วันทาํการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัย
อาจจะพจิารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสญัญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.4 ก็ได 
 7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนกิส ไมสามารถสงมอบ 
ส่ิงของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 7.1 ผูชนะการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย 
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 หรือในกรณีทีห่นวยงานระดับมหาวิทยาลัยที่รวมกันประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับ
มหาวิทยาลัยเจาของ  งบประมาณแตละมหาวิทยาลยัโดยตรงกับมหาวทิยาลัยภายใน.....7.....วัน นับถัดจาก
วันทีไ่ดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสญัญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ........5..........ของราคาสิ่งของ
ที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกสได  ใหมหาวิทยาลัยยดึถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกนัอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  
 (1) เงินสด 
 (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจาย ใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอน
หนานัน้ไมเกนิ 3 วันทําการของทางราชการ 
 (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน 
ขอ 1.5 (2) 



 
 
 (4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกจิค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ                      
ค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2) 
 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกนันีจ้ะคืนให โดยไมมีดอกเบีย้ภายใน 15 วันนบัถัดจากวนัทีคู่สัญญา พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

 8. อัตราคาปรบั 
                   คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ…0.20…….ตอวัน 

 9. การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือ
ทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดงัระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ 
ส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมนอยกวา……2……ป….…-….เดือน นบัถัดจากวนัทีผู่ซ้ือ 
รับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน…...7…….วัน นับถัดจากวนัที่ 
ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 11. ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  11.1 เงินคาพสัดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป  2550 เงนิกูจาก
……....-....…..และเงินชวยเหลือจาก………-……………….. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิยกเลิกหากไมได
รับอนุมัติงบประมาณในครั้งนี้ 
 การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินจาก
งบประมาณประจําป  2550  เงินกูจาก……-……….และเงินชวยเหลือจาก………-…………..แลวเทานั้น 
 11.2 เมื่อมหาวทิยาลัยไดคดัเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อส่ิงของตาม
การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามา
จากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ
รับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
 (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวนัที่ผูขายส่ัง หรือซ้ือของจากตางประเทศ 
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือ่ืนใด 
 (2) จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสิีทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายงัประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีใหบรรทกุสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุก
ของลงเรืออ่ืน หรือเปนของทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรอือ่ืน 
  (3) ในกรณีทีไ่มปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี
 11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
มหาวิทยาลัยฯ แลว จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มไิด และเมือ่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา
แลวตองเขารวม เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขทีก่ําหนดใน ขอ 4.7 (3) (4) และ (5) 
มิฉะนั้นมหาวทิยาลัยจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น      
 



 
 
(ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได    หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม 
 11.4  ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดดงัระบไุวในขอ 7 มหาวิทยาลยัจะริบหลักประกนัซอง   หรือเรยีกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกนัซองทันที และอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี)   รวมทั้งจะพจิารณาใหเปน
ผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
 11.5 มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเตมิเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไป
ตามความเหน็ ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                  
      (ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  โกศัลวัฒน) 

      หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ สถาบันวิจยัโภชนาการ 

            มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 รายละเอียดสาระสําคัญของรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 

งานซื้อเคร่ืองวัดสารโดยใชแกส 1 เคร่ือง 
 
1) ขอบเขตของงาน (แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ)  มีรายละเอียด ดังนี้ 
คุณลักษณะทั่วไป 

เปนชุดเครื่องมือสําหรับ วิเคราะหหาชนิดและปริมาณของสาร โดยใชหลักการ ของกาซโครมาโตรกราฟฟ โดย
การควบคุมการทํางาน และประมวลผลโดยสมบูรณดวย ระบบคอมพิวเตอร อุปกรณตาง ๆ ใชไฟฟา 220 โวลท 

ชุดเครื่องมือมีอมีรายละเอียดและอุปกรณดังนี้ 

1. ตัวเครื่อง Gas Chromatograph 
2. โปรแกรมควบคุมการทํางาน บันทึกสัญญาณ คํานวณผลทดสอบ และบันทึกขอมูล 
3. อุปกรณประกอบการใชงาน 

 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ตัวเครื่อง Gas Chromatography 
1.1  เปนเครื่อง Gas Chromatography ที่สามารถควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร 
1.2  สามารถควบคุมการทํางานจากคอมพิวเตอรโดยระบบ LAN (Local Area Network) ได 
1.3  การปรับอุณหภูมิ Injection Ports, Oven และ Detector เปนอิสระตอกัน 
1.4  มีระบบ Electronic Pneumatic Control (EPC) สามารถควบคุมอัตราการไหลของแกส 

ใหคงที่หรือเปลี่ยนแปลง Programming ไดตามความตองการ โดยสามารถตั้ง คาพารามิเตอรตาง ๆ อาทิ
อัตราการไหล และความดันของกาซได โดย สามารถควบคุมไดละเอียดถึง 0.01 psi 

1.5  สวนสําหรับฉีดสารตัวอยาง (Injection Port) จํานวนไมนอยกวา  1 ชุด ตอ ตูอบ บรรจุคอลัมน 1 ชุด มี 
Split/Splitless Capillary Inlet with Electronic Pneumatic Control 

- สามารถใช Capillary Column ที่มีเสนผานศูนยกลางขนาด 0.1-0.53 mm หรือดีกวา 
- สามารถตั้งอุณหภูมิไดไมนอยกวา 370 oC  
- สามารถตั้งคาความดันไดในชวง 1-100 psi หรือดีกวา 
 

1.6  ตูอบสําหรับบรรจุคอลัมน (Column Oven) จํานวน  2 ชุด 
1.6.1   ชุดที่ 1 : ชวงอุณหภูมิของการทํางานตั้งแต 4 oC เหนืออุณหภูมิหองถึงอุณหภูมิ 350 oC หรือสูงกวา 
1.6.2   ชุดที่ 2 : ชวงอุณหภูมิของการทํางานตั้งแต 4 oC เหนืออุณหภูมิหองถึงอุณหภูมิ 450 oC หรือสูงกวา 

และสามารถติดตั้ง สวนฉีดตัวอยาง (injection port) และตัวตรวจวัดสัญญาณ (Detector) ไดมากกวา 
1 ชุด 

1.6.3   ต้ังโปรแกรมอุณหภูมิไดไมนอยกวา 6 ขั้น (Temperature Program Ramps) และ 7 ระดับ 
1.6.4   สามารถตั้งเวลาในการทํางานไดไมตํ่ากวา 900 นาที 

1.7  ตัวตรวจวัดสัญญาณ (Detector) ซึ่งมี Electronic Pneumatic Control เปนชนิด Flame Ionization Detector 
(FID) จํานวนไมนอยกวา  1  ชุด ตอ ตูอบบรรจุคอลัมน 1 ชุด 

- ต้ังอุณหภูมิไดสูงสุดไมนอยกวา 370  oC 
- ชวงสัญญาณเปนเสนตรง (Linearity) ไมนอยกวา 10 7 โดย N 2 



- ความเร็วในการวัดสัญญาณทําไดไมนอยกวา 200 Hz   
- ปริมาณวัดต่ําสุด วัดไดตํ่าถึง 1.8  pgC/sec โดย Propane หรือดีกวา 
- มีสัญญาณแสดงเมื่อเปลวไฟที่หัวตรวจดับ 
 

1.8 เครื่องฉีดสารตัวอยางเขาเครื่องวิเคราะหโดยอัตโนมัติ   ประกอบดวยสวนฉีดสารตัวอยาง (Auto Injector) 
และสวนบรรจุขวดตัวอยาง (Sample Tray) ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.8.1 สวนฉีดสารตัวอยาง (Auto Injector) จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด ตอ ตูอบบรรจุคอลัมน 1 ชุด 

- สามารถฉีดสารตัวอยางในแนวดิ่งแบบ Fast Injection ใชเวลาในการฉีดสาร  ไมเกิน 100 
มิลลิวินาที 

- สามารถปรับปริมาตรการฉีดไดต้ังแต 1-50 ไมโครลิตร หรือดีกวา 
- สามารถวางขวดตัวอยางขนาด 2 มิลลิลิตรไดไมนอยกวา 8 ขวด 
- สามารถปรับระดับตําแหนงของเข็มฉีดสารละลายตัวอยางได 

1.8.2  ระบบปอนสารตัวอยางอัตโนมัติ (Autosampler Tray)  จํานวนอยางนอย 1 ชุด  
สามารถรองรับขวดตัวอยางขนาด 2 มิลลิลิตร ไดอยางนอย 27 ขวด 

 
2. โปรแกรมควบคุมการทํางานของเครื่อง 

2.1  เปนโปรแกรมทําหนาที่รับสัญญาณของเครื่อง Gas Chromatograph ใชงานงายสามารถควบคุมการ
ทํางานของเครื่อง GC ไดจาก Keyboard ผานระบบ LAN (Local Area Network) 

2.2 เปน Graphical Software ใชงานสะดวกและเขาใจงาย 
2.3 ทํางานภายใต MS Window XP หรือใหมกวาได 
2.4 สามารถตั้ง Parameter การทํางานของเครื่องทุกเครื่อง เชน เลือก Injection Port, ต้ังอุณหภูมิ Oven และ Detector 

ซึ่งสามารถเก็บขอมูลไวในรูปของ Method ตาง ๆ 
2.5 การรายงานขอมูลจะรายงานการคํานวณไดตามมาตรฐานเชน Area%, Norm%, ESTD และ ISTD 
2.6 โปรแกรมแสดงผลสามารถทํางานไดหลายหนาที่พรอมกัน  ผูใชสามารถใชงานอื่น ๆ ได 

ในขณะที่รอผลการวิเคราะห 
 

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวนไมนอยกวา 2 ชุด 
1. เปนเครื่องคอมพิวเตอรติดตั้งโปรแกรมควบคุมการทํางานของเครื่อง gas chromatograph ที่มี Microprocessor 

ไมตํ่ากวา Intel Core 2 Duo processor ติดตั้ง MS Windows XP pro หรือดีกวา 
2. มีความจํากลางไมนอยกวา 512 MB DDR2 RAM 
3. มี Hard Disk ขนาดไมนอยกวา 80 GB 
4. มี External Hard Disk พรอมสาย USB ขนาดไมนอยกวา 40 GB 
5. มี DVD+/- RW Drive (Super Multi DVD Writer Dual format Double layer)  
6. มีจอภาพชนิด LCD ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 

 

3. อุปกรณประกอบการใชงาน 

3.1  ชุด GC start up kit ซึ่งประกอบดวย SWAGE-Type Fittings, Copper Tubing, Screwdrivers, Wrenches, Tubing 
Cutter, Nuts and Ferrules ไมนอยกวา 1 ชุด ตอ ตูอบบรรจุคอลัมน 1 ชุด 



3.2 ชุด Moisture Trap และ Oxygen Trap อยางละ 1 ชุด ตอ ตูอบบรรจุคอลัมน 1 ชุด 
3.3 ชุด ควบคุมอัตราการไหลของ gas ที่ใชทุกชนิด ได แก Hydrogen, Nitrogen, Helium, Air ตอ ตูอบบรรจุคอลัมน 1 

ชุด 
3.4 Gas Hydrogen, Nitrogen, Helium, Air อยางละ 1 ชุด ตอ ตูอบบรรจุคอลัมน 1 ชุด 
3.5 ขวดบรรจุสารตัวอยางขนาด  2 ml อยางนอย 500 ขวด 
3.6 Column จํานวนไมนอยกวา  4 ชุดสําหรับงานที่ตองการ 
3.7 UPS ขนาดไมนอยกวา 3 KVA ชนิด true on-line จํานวนไมนอยกวา 2 ชุด 
3.8 เครื่องพิมพผล  เปนแบบ Laser Jet ไมนอยกวา 1 เครื่อง 
3.9 โตะแข็งแรงวางเครื่องไดทั้งชุด จํานวนไมนอยกวา 2 โตะ 

 
เง่ือนไขเฉพาะ 
1. สงมอบและติดตั้งเครื่องมือพรอมสอบเทียบอุปกรณที่สําคัญทุกช้ินจนกระทั่ง สามารถใชงานไดเปนอยางดี ภายใน

เวลาไมเกิน 90 วัน 
2. อบรมเจาหนาที่ผูจะใชเครื่องมือ ใหสามารถใชเครื่องไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถบํารุงรักษาตลอดจนชอม

แซมเครื่องได ทั้งที่จุดใชงานและสถานที่ฝกอบรมของบริษัทฯ 
3. มีคูมือประกอบการใชเครื่องมืออยางนอย 2 ชุด 
4. รบัประกันเครื่องมือเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป ในระหวางนี้ถาสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเครื่องมือเกิดขัดของจากการใชงาน

ตามปกติวิสัยของการใชงาน บริษัทฯ จะตองนําเขาเปลี่ยนใหโดยไมคิดมูลคา 
5. มีชางและอะไหลบริการตลอดอายุการใชงานของเครื่อง 
6. ยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน 

 

 2) ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน   90 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
 
เรียน     ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 
 1. ขาพเจา..............................................................  อยูเลขที่ .............................................. 
ถนน .................................. ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต...................................... 
จังหวดั ................................... โทรศัพท........................................... โดย ......................................... 
ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
และเอกสารเพิม่เติม (ถามี) เลขที่   NU008 /2550 โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนัน้แลว  
รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กาํหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 
 2. ขาพเจาขอเสนอรายการพสัดุ  รวมทัง้บรกิาร  ซ่ึงกาํหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  ดังตอไปนี้ 
ลําดับที่ รายการ จํานวน กําหนดสงมอบ 

1. เครื่องวัดสารโดยใชแกส จํานวน 1 เคร่ือง  

 3.  คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา...........120.......... วัน  นับแตวันยนืยนัราคาสุดทาย และ
มหาวิทยาลัยอาจรับคําเสนอนี้ ณ  เวลาใดกไ็ดกอนทีจ่ะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ได
ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่มหาวิทยาลัย รองขอ 
 4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ขาพเจารับรองที่จะ 
  4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขาย แนบทายเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสกับมหาวิทยาลัย............................................. ภายใน .........7........ วัน นบัถัดจากวนัทีไ่ดรับ
หนังสือใหไปทําสัญญา 
 4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
ซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแกมหาวิทยาลัย................................ กอนหรือขณะที่ไดลงนาม 
ในสัญญาเปนจํานวนรอยละ..........5.........ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปน 
หลักประกนัการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 
 
 



      หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้  ขาพเจายอมใหมหาวิทยาลัย      
ริบหลักประกนัซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแก
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย มีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกสก็ได 
 5. ขาพเจายอมรับวามหาวิทยาลัย ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบ
ในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกดิขึ้นในการทีข่าพเจาไดเขาเสนอราคา 
 6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (sample) แคตตาล็อก แบบรูป 
รายการละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซ่ึงขาพเจาไดสงใหแกมหาวิทยาลัย  ขาพเจายินยอม 
มอบใหมหาวทิยาลัยไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ 
 สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซ่ึงมหาวิทยาลัย คนืให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึน้กับตัวอยางนัน้ 
                    **7.  เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตองตามที่ไดทําความเขาใจและตามความ 
ผูกพันแหงคําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบ...................................................... เพื่อเปนหลักประกันซองเปน
จํานวนเงิน  110,000.00  บาท  มาพรอมกันนี ้
 8. ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้โดยละเอยีดแลว  และเขาใจดีวามหาวิทยาลัย ไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด 
หรือตกหลน 
 9. การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และ
ปราศจากกลฉอฉล  หรือการสมรูรวมคิดกนัโดยไมชอบดวยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือ 
หลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดยีวกัน 

   เสนอมา  ณ  วนัที่ .................  เดือน...............................  พ.ศ. .................... 
 
    ลงชื่อ       ...................................................................... 
      (....................................................................) 
                  ตําแหนง  ...................................................................... 
                                         ประทับตรา      (ถามี) 
 


