
มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิท่ียกเลิกหากไมไดรับอนุมัติงบประมาณ บางสวนหรือท้ังหมด 
 

  

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง  ประกวดราคาซื้อครุภณัฑวิทยาศาสตร  

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

 

  ดวย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ)  มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ 
ครุภัณฑวิทยาศาสตร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามรายการ ดังนี้ 
 

  1. เคร่ืองวัดการเผาผลาญของรางกายดวยระบบคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เคร่ือง  
 

   ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
1.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

  2.  ไมเปนผูทีถู่กระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 
    3.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม  ตามขอ  1.6 
 4.  ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
มหาวิทยาลัยมหิดลและไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ   วนัประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
  กําหนดยืน่ขอเสนอดานเทคนิค ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ในวนัที่  12  เมษายน 2550  ระหวางเวลา  10.00  น. ถึง  10.30   น.  ณ หนวยพัสด ุสถาบันวิจยัโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐมและแจงผลการพิจารณาตอผูเสนอราคาแตละราย ภายใน
วันที่  25 เมษายน 2550 
  ผูสนใจติดตอขอรับ/จางเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุด
ละ........0.00......บาทไดที ่หนวยพัสด ุสถาบันวิจยัโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล 
นครปฐม ระหวางวนัที ่ 23  มีนาคม 2550   ถึงวันที ่  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 NU007/2550 
การซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร  

ตามประกาศ  มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ) 
ลงวันท่ี  23  มีนาคม 2550 

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

  มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยโภชนาการ)  ซ่ึงตอไปนีเ้รียกวา  “มหาวิทยาลัย” ( มีความ
ประสงคจะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑวิทยาศาสตร  ดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสตามรายการ  ดังนี ้
 

1.   เคร่ืองวัดการเผาผลาญของรางกายดวยระบบคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เคร่ือง    
 

ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพที่จะใชงาน
ไดทันที และมคีุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้  โดยมขีอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี ้

 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.2 แบบใบยืน่ขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  1.4 แบบสัญญาซื้อขาย 
  1.5 แบบหนังสือค้าํประกนั 
        ** (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 และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 
    3.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม  ตามขอ  1.6 

 4.  ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
มหาวิทยาลัยมหิดลและไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง



อิเล็กทรอนิกส ณ   วนัประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน 2 สวน คือ 

  3.1 สวนท่ี  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิุคคล 
         (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยืน่สําเนาหนังสอืรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
         (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการ     จด
ทะเบียนนิติบคุคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหยืน่
สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
   (3)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกนัในฐานะเปนผูรวมคา ใหยืน่สําเนา
สัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณทีี่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย กใ็หยื่นสาํเนาหนังสือเดนิทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน  (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  ซ่ึงลงนาม
และประทับตรา  โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจ  จํานวน  3  ชุด 

(3)   แคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 (4)   ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 

 (5) หนังสอืมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ 
อํานาจใหบุคคล อ่ืนลงนามในในเสนอราคาแทน   

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

 4. การเสนอราคา 



  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงือ่นไขใดๆ  ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลง
ลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน 
  4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกนิ …90…… วัน นับถัดจากวนัลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
  4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอยีด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ  เคร่ืองวัดการเผาผลาญของรางกายดวยระบบคอมพิวเตอร ไปพรอมเอกสารสวนที่  1  และเอกสารสวนที ่ 
2  เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารปูถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดตูนฉบับ
แคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบบัมาให คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 
……5………  วัน 
      4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ  จํานวน  ……-… (หนวย)  เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  มหาวิทยาลยัจะไมรับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นแกตวัอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว มหาวิทยาลัยจะคืนใหแกผูเสนอราคา 
  4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสผูเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคา 
ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยืน่ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใน
วันท่ี  12  เมษายน 2550 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ สถาบันวิจยัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
25/25 ถนนพทุธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
        เมื่อพนกําหนดเวลายืน่เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  จะ
ไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเดด็ขาด 
   คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกนั
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ  1.6  (1)  ณ  วนัประกาศประกวดราคา
ซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูเสนอราคาแต
ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวา ผู
เสนอราคารับทราบแลว 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มกีารเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม                  
ขอ  1.6  (2)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  และมหาวิทยาลัย
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
   ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี 
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน
ผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผาน
คุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 
3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่
จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 

   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อ 
ทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนนิการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  



คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอน 
ที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตอง 
ส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการ
เสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวนั เวลาและสถานที่ เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดย
จะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดงันี้ 

(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง
เร่ิมตนที่ 2,500,000.00 บาท  (สองลานหาแสนบาทถวน) 
 (3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
 (4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง 
ต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
 (5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสรจ็สิ้นแลว 
จะตองยืนยนัราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส ราคาทีย่นืยนัจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลงัสุด 
    (6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา……120…..วัน นับแตวนั
ยืนยนัราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยนืราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว  และจะถอนการ
เสนอราคามิได 
 (7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัด
ประกวดราคาฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบ
ในวนัเสนอราคา 
 

     5. หลักประกันซอง 
  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค  
จํานวน  125,000.00  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) โดยใชหลักประกนัอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้   
  5.1 เงินสด 
  5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวนัที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิค หรือกอนหนานัน้ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
  5.3 หนังสือค้ํ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ํ าประกันดังระบุ 
ในขอ 1.5 (1) โดยมีกําหนดระยะเวลาค้ําประกันไมนอยกวา 150 วันนับแตวันยื่นซองประกวดราคา 
 
  5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษทัเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ทีไ่ดรับอนุญาตให
ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกจิค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคาร                       
แหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนงัสือ                  
ค้ําประกันดังระบุในขอ  1.5 (1) 
 5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 



การยึดหลักประกันของผูมีสิทธิเสนอราคา มหาวิทยาลัยจะยึดหลักประกันซองจากผูมี 

สิทธิเสนอราคา ในกรณีดังตอไปนี ้
1.  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม

วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด  
2.  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ  
3.  ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่

กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล  
4.  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก. 008 แบบยืนยนัราคาสุดทายในการ

เสนอราคา 

  หลักประกนัซองตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวนัที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด   จะ
คืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว การคืนหลักประกันซอง 
ไมวาในกรณใีด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 

 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวย
…………….. ราคารวม …………………….. 
 6.2 หากผูเสนอราคารายใดมคีุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไม
ถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น 
เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พจิารณาเหน็วาจะเปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น 
 6.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ใน
กรณีดังตอไปนี้ 
  (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสาํคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก 
ผูเสนอราคารายอื่น 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา  หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูเสนอราคา ช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกีย่วของ กับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
 6.5 มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่าํสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดกไ็ด และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจาํนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจดัซื้อเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด 
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มไิด รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชือ่ไดวาการเสนอราคากระทาํการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ 
หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 



 6.6 ในกรณีทีป่รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับ         ผูเสนอราคารายอื่น 
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาทีก่ระทําการอนัเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 มหาวิทยาลยัมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ     ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาว และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

 7. การทําสัญญาซื้อขาย 
 7.1 ในกรณีทีผู่ชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถ 
สงมอบสิ่งของได ครบถวนภายใน 5 วันทาํการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยอาจจะ
พิจารณาจดัทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.4 ก็ได 
 7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนกิส ไมสามารถสงมอบ 
ส่ิงของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลง
เปนหนังสือ ตามขอ 7.1 ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ 1.4 หรือในกรณทีี่หนวยงานระดับมหาวิทยาลัยที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ใหผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับมหาวิทยาลัยเจาของ  
งบประมาณแตละมหาวิทยาลัยโดยตรงกับมหาวิทยาลยัภายใน.....7.....วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวาง
หลักประกันสญัญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ........5..........ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนกิสได  ใหมหาวิทยาลัยยดึถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกนัอยางหนึ่งอยางใดดงัตอไปนี้  
 (1) เงินสด 
 (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจาย ใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วนัทําการของทางราชการ 
 (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน ขอ 
1.5 (2) 
 (4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกจิค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ 1.5 (2) 
 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกนันีจ้ะคืนให โดยไมมีดอกเบีย้ภายใน 15 วันนบัถัดจากวนัทีคู่สัญญา พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

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

 9. การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา
สัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกนัความชํารุดบกพรองของ 
ส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมนอยกวา……2……ป….…-….เดือน นบัถัดจากวนัทีผู่ซ้ือ 
รับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน…...7…….วัน นับถัดจากวนัที่ 
ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 11. ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 



  11.1 เงินคาพสัดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป  2550 เงนิกูจาก……....-
....…..และเงินชวยเหลือจาก………-……………….. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิยกเลิกหากไมไดรับอนุมัติ
งบประมาณในครั้งนี ้
 การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณ
ประจําป  2550  เงินกูจาก……-……….และเงินชวยเหลือจาก………-…………..แลวเทานัน้ 
 11.2 เมื่อมหาวทิยาลัยไดคดัเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อส่ิงของตามการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณชิยนาว ีดังนี ้
 (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวนัที่ผูขายส่ัง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวน
แตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืนใด 
 (2) จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสิีทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวใีหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีทีไ่มปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี
 11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอมหาวิทยาลัยฯ 
แลว จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มไิด และเมือ่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวม 
เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กาํหนดใน ขอ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้นมหาวิทยาลัย
จะริบหลักประกันซองทันท ีและอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่   (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานได    หากมพีฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 11.4  ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาํหนดดงัระบุไวในขอ 7 มหาวทิยาลัยจะริบหลักประกนัซอง   หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทนัที และอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี)   รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งาน ตามระเบยีบของทางราชการ 
 11.5 มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเตมิเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตาม
ความเหน็ ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                                    
      (ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  โกศัลวัฒน) 

      หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ สถาบันวิจยัโภชนาการ 

            มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 



 

 

 
คุณลักษณะเครือ่งวัดการเผาผลาญของรางกายดวยระบบคอมพิวเตอร 1 เครื่อง    

ขอกําหนดคุณลักษณะเครื่องวัดการเผาผลาญของรางกายดวยระบบคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 
1. ความตองการ เครื่องวัดการเผาผลาญของรางกาย ท่ีสามารถวัดไดท้ังขณะพัก และขณะ ออก

กําลังกาย  
2.  วัตถุประสงคการใชงาน  เพื่อวัดระดับการเผาผลาญของรางกายขณะพักผอน หลัง

รับประทานอาหาร และขณะออกกําลังกาย 
3.  คุณลักษณะทั่วไป 
เปนเครื่องมือสาํหรับวัดการเผลาญพลังงานของรางกายทางออมระบบเปด (open system indirect 

calorimetry) ดวยหลักการของการวัดปริมาณการใชออกซิเจนและการผลิตคารบอนไดออกไซด (Oxygen 
consumption and carbon dioxide production)  
 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เปนเครื่องมือทางการแพทยท่ีใชตรวจวัดและติดตามการเผาผลาญอาหาร (substrate 
metabolism)เพื่อใหไดพลังงานในรางกาย สามารถวัดไดท้ังในขณะพัก (resting energy 
expenditure) และระหวางการออกกําลังกาย  

2. ทํางานดวยการวัดปริมาณของกาซออกซิเจน และคารบอนไดออกไซด โดยท่ีอุปกรณในการวัด
อัตราการไหลของอากาศเปนแบบ MASS FLOW SENSOR  ซึ่งสามารถใชวัดอัตราการไหล
ของอากาศไดไมนอยกวา  0-16  ลิตรตอนาที  มีความผิดพลาดไดไมเกิน ±3% พรอมระบบ 
Real-Time BTPS Correction และ Dynamic Kelvin Sensing และมีความตานทางตอการไหล
นอยกวา  1.5 ซม. น้ํา/ลิตรตอนาที  ณ การไหลของอากาศที่  12  ลิตรตอนาที  โดยไมถูก
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงของความกดดันของอากาศ , อุณหภูมิ , ความชื้นและการเพิ่มข้ึน
ของคาความดันของกาซออกซิเจน  

3. อุปกรณตรวจวดักาซออกซิเจนเปนแบบ Electro Chemical Cell ซึ่งสามารถวัดกาซออกซิเจน
ไดตั้งแต 0-100 % ความละเอียด 0.01 % มีความผิดพลาด ± 0.02 %  

4. อุปกรณตรวจวดักาซคารบอนไดออกไซดเปนแบบ Non-dispersive Infrared, thermopile ซึ่ง
สามารถวัดไดตัง้แต 0-16 % ความละเอียด 0.01 % มีความผิดพลาด ± 0.02 %  

5. เทคนิคในการวัดสามารถทําไดไมนอยกวา 3 วธิี เพื่อความเหมาะสมในการประยุกตใชกับคน
ในลักษณะตาง ๆ และครอบคลุมทุกชวงอายุ คือ 
- วัดแบบกาซเจือจาง Indirect Calorimetry, Spontaneously Breathing (Dilution) w/Canopy 

- วัดทุกลมหายใจ Indirect Calorimetry, Spontaneously Breathing (Breath-by-Breath) 
- วัดแบบกลองผสมกาซ (mixing chamber) 



6. สามารถตออุปกรณรวมกับเครื่องมอือื่น ๆ ได  เชน  ลูวิ่ง จักรยานวัดงาน และเครื่องวัด
เปอรเซ็นตความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด   โดยสามารถแสดงคาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของบน
จอภาพเดียวกันได 

7. สามาถวัดสมรรถภาพปอดได  โดยสามารถแสดงคาตาง ๆ คือ 
- SPIROMETRY , PRE AND POST BRONCHODILATION , FVC , FEV1 , PEFR 

  - STATIC LUNG VOLUME , SVC , IC , ERV 
  - MAXIMAL VOLUNTARY VENTILATION 
  - PARTIAL FLOW VOLUME LOOP 
  - SLOW VC/FORCED VC COMBINATION WITH STATIC LUNG VOLUMES 

- มีโปรแกรมวิเคราะหสมรรถภาพปอดอัตโนมัติ (Interpretation Logic TreeII) 
8. สามารถทําการวัดแสดงคาท่ีสําคัญตาง ๆ ไดแก  MAX VO2 , MAX WORK RATE , MAX HR 

, MAX O2 PULSE , VO2/WR , HR/VO2 , AT , MAX VE , BREATHING RESEVRE , RQ  
แสดงรูปกราฟเปรียบเทียบคา PARAMETER  ตาง ๆ ไดไมนอยกวา  9  ลักษณะในจอภาพ
เดียวกัน 

9. สามารถวัดและแสดงรูปคลื่นไฟฟาหัวใจ และคาการเผาผลาญออกซิเจนและการผลิต
คารบอนไดออกไซดท้ังในรูปของตัวเลข และกราฟบนจอภาพเดียวกันได  โดยสามารถเลอืก
ใหแสดงรูปคลื่นไฟฟาหัวใจหรือกราฟการเปลี่ยนแปลงความเขมแข็งของกาซ
คารบอนไดออกไซดไดดว 

10. สามารถคํานวณหาคา ANAEROBIC THRESHOLD แบบอัตโนมัติ หรือแบบ MANUAL ได 
11. สามารถวัดและแสดงรูปคลื่นไฟฟาหัวใจชนิด  ไมนอยกวา 3  Lead ไดบนจอภาพไดพรอมกนั   

พรอมสายตอนาํขอมูลของลูวิ่งเขาเครื่อง 
12. มี Program Tutorial สอนการใชงานทั้งหมดของเครื่อง , ทฤษฏีตาง ๆ และการใชงานเฉพาะ

หนาปจจุบัน 
13. มีโปรแกรมจัดการความสัมพันธของขอมูล  (RELATIONAL DATA MANAGER) เพื่อชวย

ใหการประมวลผลขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
14. สามารถใชงานรวมกับโปรแกรมประเภท Microsoft windows และแสดงคาท่ีทําการวัดแบบ 

real time เปนตัวเลขและกราฟ 
15. สามารถเพิ่มการเชื่อมตอระบบสาระสนเทศของหนวยงานไดในอนาคต เมื่อมีอุปกรณ และ 

Software ท่ีเหมาะสม 
16. เครื่องสามารถใชกับไฟระบบ  220 VAC , 50 Hz ได 
17. ไดรับรองมาตรฐานจาก ISO 9001/ISO 13485 , FDA 510(k) , EN 60601-1 , CE marked 

อุปกรณประกอบการใชงาน 
1. COMPUTER  , PENTIUM 4 3.0       1 ชุด 

80 GB HARD DISK 512 MB RAM WITH 17 INCH FLAT  
COLOR MONITOR CD RW หรือรุนที่สูงกวานี้   

2. COLOR GRAPHIC PRINTER  หรือดีกวา    1 ชุด 



3. SYSTEM TABLE WITH ISOLATION TRANSFORMER   1 ชุด 
4. MASS FLOW SENSOR AND CABLE     2 ชุด 
5. ONE-WAY BREATHING CIRCUIT WITH SALIVA TRACK  2 ชุด 
6. หนากากแบบฝาครอบ (canopy) และทออากาศเชื่อมตอกับเครื่อง  2 ชุด 
7. PULSE OXIMETER WITH INTERFACE CABLE PLUS   1 ชุด 

FINGER AND EAR PROBE  
8. TREADMILL มอเตอรไมนอยกวา 3 แรงมา สามารถปรับความเร็ว   1  เครื่อง 

ตั้งแต 0-13.5 mph (21.7 kph), 0 to 25 % grade rage และรองรับน้ําหนัก 
ไดถึง 450 ปอนด (204.5 กก) 

9. INTERFACE CABLE FOR TREAMILL    1 ชุด 
10. DISPOSABLE MOUTHPIECE     200 อัน 
11. RUBBER MOUTHPIECE      200 อัน 
12. NOSE CLIP        200 อัน 
13. MICROGUARD FILTER (100 ช้ิน ตอกลอง)    10  กลอง 
14. CALIBRATION GASES WITH REGULATORS AND HOSES  1 ชุด 
15. ECG ELECTRODES       200 อัน 
16. CALIBRATION SYRINGE , 3 LITER     1 อัน 
17. เครื่องสํารองการจายไฟ (UPS) ท่ีรับไดกับเครื่องวัดการเผาผลาญ  1 ชุด 

ของรางกาย 
เงื่อนไขเฉพาะ 

1. ผูเสนอราคาจะตองเปนตัวแทนจําหนายไมนอยกวา  5  ป และมีหนังสือรับรองการเปนตัวแทน 
จําหนายจากผูผลิต 

2. มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑท่ีผูขายเสนอไมวารุนใหม หรือรุนเกาตองมีใชในประเทศไทยไม
นอยกวา 5 เครือ่ง   

3. มีคูมือการใชงาน และบํารุงรักษาเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยางละ 2 ชุด 
4. มีหนังสือคูมือการซอมและวงจรของเครือ่ง (TECHNICAL/SERVICE MANUAL) อยางนอย  

1 ชุด 
5. รับประกันคุณภาพเปนเวลาอยางนอย  2 ป  นับจากวันสงมอบครบถวนและใชงานไดดี 
6. โปรแกรมสําหรับรูปท่ีใชกับเครื่อง กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุงใหม บริษัทจะ 

update ให โดยไมคิดคาใชจาย ไมนอยกวา 5 ป 
7. บริษัทจะตองจัดการอบรมการใชงานเครื่องใหกับเจาหนาท่ีของสถาบันวิจยัโภชนาการจน

สามารถใชงานได 
8. ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการผานงานของชางไมนอยกวา 3 คน ในการซอมหรือบรกิาร

จากผูผลิต 
9. มีหนังสือรับรองจากผูผลิตวาจะสนับสนุนอะไหลสํารองไมนอยกวา 5 ป 
10.          กําหนดสงมอบภายใน  90   วัน  กําหนดยืนราคไมนอยกวา 120 วนั 



 

 

 

 

แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
 
เรียน     ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 
 1. ขาพเจา..............................................................  อยูเลขที่ .............................................. 
ถนน .................................. ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต...................................... 
จังหวดั ................................... โทรศัพท........................................... โดย ......................................... 
ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
เอกสารเพิ่มเตมิ (ถามี) เลขที่  NU007/2550 โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว  รวมทั้ง
รับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 
 2. ขาพเจาขอเสนอรายการพสัดุ  รวมทัง้บรกิาร  ซ่ึงกาํหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ดังตอไปนี ้
ลําดับที่ รายการ จํานวน กําหนดสงมอบ 

1. เคร่ืองวัดการเผาผลาญของรางกายดวย
ระบบคอมพิวเตอร  

จํานวน 1 เคร่ือง  

 3.  คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา...........120.......... วัน  นับแตวันยนืยนัราคาสุดทาย และ
มหาวิทยาลัยอาจรับคําเสนอนี้ ณ  เวลาใดกไ็ดกอนทีจ่ะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืด
ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่มหาวิทยาลยั รองขอ 
 4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ขาพเจารับรองที่จะ 
  4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขาย แนบทายเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสกับมหาวิทยาลัย............................................. ภายใน .........7........ วัน นบัถัดจากวนัทีไ่ดรับ
หนังสือใหไปทําสัญญา 



 4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 7 ของเอกสารการประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแกมหาวทิยาลัย................................ กอนหรือขณะที่ไดลงนาม 
ในสัญญาเปนจํานวนรอยละ..........5.........ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปน 
หลักประกนัการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 
      หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้  ขาพเจายอมใหมหาวิทยาลัย ริบ
หลักประกนัซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกนั รวมทั้งยนิดชีดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแก
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย มีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกสก็ได 
 5. ขาพเจายอมรับวามหาวิทยาลัย ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบใน
คาใชจายใด ๆ อันอาจเกดิขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 
 6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (sample) แคตตาล็อก แบบรูป 
รายการละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซ่ึงขาพเจาไดสงใหแกมหาวิทยาลัย  ขาพเจายินยอม 
มอบใหมหาวทิยาลัยไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ 
 สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซ่ึงมหาวิทยาลัย คนืให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด 
ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น 
                    **7.  เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตองตามที่ไดทําความเขาใจและตามความ 
ผูกพันแหงคําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบ...................................................... เพื่อเปนหลักประกันซองเปนจํานวน
เงิน  125,000.00  บาท  มาพรอมกันนี ้
 8. ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้โดยละเอยีดแลว  และเขาใจดีวามหาวิทยาลัย ไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ
ตกหลน 
 9. การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และ
ปราศจากกลฉอฉล  หรือการสมรูรวมคิดกนัโดยไมชอบดวยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือ 
หลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดยีวกัน 

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


