
 
                       

       
   

มหาวิทยาลยัมหิดล  (สถาบนัโภชนาการ) 
999 ถนนพทุธมณฑล 4 ตาํบลศาลายา 

พทุธมณฑล นครปฐม 73170 
      โทร. 02 800 2380 ต่อ 101,102 

โทรสาร .0 2441 9345 
ที ่ ศธ 0517.21/1142 
วนัที ่         20  กรกฎาคม 2555   
เร่ือง ขอเชิญยืน่เอกสารเพื่อเขา้รับการคดัเลือกในการจดัหาครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ 1 รายการ  
เรียน  บริษทั/หา้ง/ร้าน   
ส่ิงทีส่่งมาด้วย      เง่ือนไขการจดัหา 

  ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)  จะดําเนินการจัดหา เคร่ืองฉีดสาร
อตัโนมติั สาํหรับเคร่ือง HPLC จาํนวน 1 ชุด โดยวิธีคดัเลือก 

  มหาวิทยาลยัมหิดล  จึงขอใหท่้านส่งเอกสารตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย เพื่อพจิารณาตรวจสอบ*
คุณสมบติั/*ผลงาน/*รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะโดยขอใหย้ืน่เอกสาร ณ หอ้งประชุมชั้น 1 เลขท่ี 999 
อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ถ.พทุธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 
ภายในเวลา 10.00 น.วนัท่ี 6  สิงหาคม 2555 หากพน้กาํหนดดงักล่าว จะถือวา่ท่านไม่ประสงคจ์ะเขา้รับ
การคดัเลือก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา ทั้งน้ี สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ หน่วย
พสัดุ สถาบนัโภชนาการ ชั้น 1 เลขท่ี 999 อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ถ.พุทธมณฑล 4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หมายเลขโทรศพัท ์ 0 2800 2380 ต่อ 101,102หมายเลขโทรสาร 0 
2441 9345 
 

                         ขอแสดงความนบัถือ 
      

   (ลงนาม)  
      (ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  โกศลัวฒัน์) 

   ตาํแหน่ง ประธานกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือก 



  
เงือ่นไขการจดัหา 

รายการ ซ้ือ เคร่ืองฉีดสารอตัโนมติั สาํหรับเคร่ือง HPLC จาํนวน 1 ชุด 

 
……………………….. 

 

ดว้ย มหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัโภชนาการ) ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “มหาวิทยาลยั”  มีความ
ประสงคจ์ะดาํเนินการจดัหาเคร่ืองฉีดสารอตัโนมติั สาํหรับเคร่ือง HPLC จาํนวน 1 ชุด โดยมีขอ้แนะนาํและ
ขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี.- 
เอกสารแนบท้ายเงื่อนไขการจัดหา 
1.1 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ   
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสญัญาซ้ือขาย 
1.4 แบบหนงัสือคํ้าประกนั 

              (1)   หลกัประกนัสญัญา 
             (2)   หลกัประกนัการรับเงินค่าพสัดุล่วงหนา้ 

2.   คุณสมบัตขิองผู้รับจัดหา 
2.  1    ผูรั้บจดัหาตอ้งเป็น นิติบุคคล  ผูมี้อาชีพรับจดัหาโดยตรงในรายการท่ีจดัหา   
2.2   ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการซ่ึงไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้  และไม่

เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือเป็นผูท้ิ้งงานของทางมหาวิทยาลยัมหิดล 
2.3    ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของ       

ผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
    2.4  ตอ้งมีผลงาน ดงัน้ี 
                 2.4.1 ......................................-........................................................ 

 2.4.2 ............................................................................................. 

       2.5.   ..........................................(คุณสมบติัอ่ืน)....................................... 

3.   หลกัฐานการเสนอเพือ่เข้ารับการคดัเลอืกเป็นผู้รับจัดหา 

 ผูเ้ขา้รับการคดัเลือกจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

 3.1 ส่วนที ่ 1  (เอกสารหลกัฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

            (ก) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     

   (ข) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม    



 

 

   (ค)  หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบ
อาํนาจใหบุ้คคล อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน   

  3.2 ส่วนที ่ 2  (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค)  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

   (ก)    แคตตาลอ็กและหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ   
           (ข)    สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานพร้อมสาํเนาคู่ฉบบัสญัญา   
 3.3 ส่วนที ่ 3  (ข้อเสนอทางด้านราคา)  ใส่ซองปิดผนึก อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

   (1)    ใบเสนอราคา  มีกาํหนดยนืราคา 60  วนันบัตั้งแต่วนัยืน่ขอ้เสนอทางดา้นราคา 
         (2)    บญัชีแสดงปริมาณวสัดแุละราคา    

4.   หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา  
คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือก จะเปิดซองเสนอราคาเฉพาะผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกทางดา้นเทคนิค  และ

จะคืนซองเสนอราคาใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ผา่นการคดัเลือกทางดา้นเทคนิค 

 และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเชิญผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกทางดา้นเทคนิครายใด ใหเ้สนอราคาอีกหรือไม่กไ็ด ้  โดยผู ้
ท่ีผา่นการคดัเลือกทางดา้นเทคนิค ตอ้งพร้อมท่ีจะเสนอราคากบัคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือกไดท้นัที
เม่ือไดรั้บเชิญใหเ้สนอราคา  

 ในการคดัเลือกคร้ังน้ี มหาวทิยาลยัจะพิจารณาตดัสินโดยยดึหลกัความคุม้ค่าและ  (*ราคารวม/)  

5.   ระยะเวลาการส่งมอบพสัดุ 
         ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ  ไม่เกนิ 60  วนั  นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาซ้ือขาย
  

 6.  การทาํสัญญาซ้ือขาย 
 ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งทาํสัญญาตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ้ 1.3 
กบัมหาวิทยาลยัมหิดลภายใน  7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจาํนวน
เงินเท่ากบัร้อยละ 10 (สิบ %) ของราคาส่ิงของท่ีไดรั้บคดัเลือก ใหม้หาวิทยาลยัยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา 
โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีก่อนท่ีใชเ้ช็คนั้นชาํระต่อมหาวิทยาลยัหรือก่อน
วนันั้นไม่เกิน 7 วนั 
 (3)  หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ้ 1.3 (2)  
  หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีคู่สัญญาพน้จากขอ้ผกูพนั
ตามสญัญาแลว้ 



 

7.  อตัราค่าปรับ 
            ค่าปรับตามแบบสญัญาซ้ือขาย  ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ0.2 ต่อวนั 

8.  การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

  ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา  ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสัญญาซ้ือขาย 
ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.2 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1 ปี นับแต่วนัท่ีผูจ้ดัหาไดรั้บมอบ โดยผูรั้บจดัหาตอ้งรีบจดัการซ่อมแซม
แกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ี ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

9.  การจ่ายเงินล่วงหน้า  
          ผูเ้สนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหนา้ ในอตัราไม่เกินร้อยละ…-..….ของราคาส่ิงของท่ีเสนอ
ราคา แต่ทั้งน้ีจะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหนา้เป็นหนงัสือคํ้าประกนั ของธนาคารในประเทศ ตาม
แบบดงัระบุในขอ้ 1.3 (3) ใหแ้ก่มหาวิทยาลยัก่อนการรับชาํระเงินล่วงหนา้นั้น 

10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ   

           10.1  เงินค่าพสัดุสาํหรับการซ้ือคร้ังน้ี ไดม้าจากเงิน อุดหนุนโครงการวิจยัการวิจยัมุ่งเป้าตอบสนอง
ความตอ้งการในการพฒันาประเทศโดยเร่งด่วน ประจาํปีงบประมาณ 2555 

                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินจาก สํานักงาน
พฒันาการวิจยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) (สวก.)แลว้เท่านั้น 

10.2  มหาวิทยาลยั ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุดหรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได ้ และอาจพิจารณาคดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจดัหาก็ได ้หรือ อาจจะยกเลิกการ
จดัหาโดยไม่พิจารณาจดัหาเลยกไ็ด ้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นสาํคญั และ
ให้ถือว่าการตดัสินของมหาวิทยาลยัหรือคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือก เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้  

10.3  ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลยั ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ี 
มหาวิทยาลยักาํหนดดงัระบุไวใ้น ขอ้ 5  มหาวิทยาลยัจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหาย (ถา้มี)  
รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 10.4  เม่ือมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจดัหา และไดต้กลงซ้ือส่ิงของตาม
รายการท่ีจดัหาแลว้ ถา้ผูรั้บจดัหา จะตอ้งสั่งหรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั้นตอ้ง
นาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงัน้ี 



 (1) แจง้การสั่งหรือนาํส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจดัหาสั่ง หรือซ้ือของจาก
ต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
 (2) จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบ้รรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจดัหา จะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

 10.5 ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจดัหาแลว้ ถอนการเสนอราคา หรือ ไม่ไปทํา
สัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาทีม่หาวทิยาลยักาํหนดและมหาวทิยาลยัได้มีการแจ้งเตือนแล้ว มหาวิทยาลยั
จะริบหลกัประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนังสือคํ้ าประกนัซองทนัที และอาจพิจารณา
เรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

 10.6 มหาวิทยาลยั สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตาม
ความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด ท่ีปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวิทยาลยั(ถา้มี) 

     

                          คณะกรรมการจัดหาโดยวธีิคดัเลอืก 

 

ลงช่ือ ……………………….ประธานกรรมการ 
         (ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  โกศลัวฒัน์) 
 
(ลงช่ือ)………………………………กรรมการ   
              (นางสาวภรัณยา  ธิยะใจ) 
 
(ลงช่ือ)………………………………กรรมการ**   
               (นางนฤมล  ป่ินประไพ) 

 

 

  

 

 



รายละเอียดเคร่ืองฉีดสารอัตโนมัต ิสาํหรับเคร่ือง HPLC จาํนวน 1 ชุด 
 

เคร่ืองฉีดสารตวัอย่างรุ่นมาตรฐาน  
1. สามารถใส่ขวดตวัอยา่งขนาด 2 มิลลิลิตรได ้100 ขวด 
2. สามารถกาํหนดใหฉี้ดสารในแต่ละขวดสารตวัอยา่งไดต้ั้งแต่ 0.1-100 ไมโครลิตร 

ปรับความละเอียดได0้.1 ไมโครลิตร 
3. สามารถปรับการฉีดสารตวัอยา่งซํ้าได ้1-99 คร้ัง 
4. มีความแม่นยาํ(precision) ผดิพลาดนอ้ยกวา่ 0.25% RSD 
5. มีค่าปนเป้ือนของการฉีดสารตวัอยา่ง (carry over) นอ้ยกวา่0.1% 
6. สามารถปรับระยะความลึกของเขม็ได ้
7. มีระบบตรวจสอบการร่ัว (Leak Detection) 
8. สามารถเช่ือมต่อเขา้กบั Agilent HPLC 1200 ซ่ึงต่อกบั Fluorescent detector รุ่น 

1100และ Diode array detector รุ่น 1100 หรือ VWD detector รุ่น 1200 ไดดี้ โดย
ควบคุมจากซอฟแวร์ ChemStation  

 

Isocratic to quaternary upgrade field installable kit to upgrade 
Includes proportioning valve, bottles, bottle heads and tubing. 

 

เคร่ืองกาํจัดฟองอากาศแบบอัตโนมัต ิ(Vacuum Degasser)  
มีระบบกําจดัฟองอากาศด้วยสญุญากาศ (Degasser) มี 4 channel สําหรับกําจดัฟองอากาศของ
สารละลายท่ีมีอตัราการไหลได้ถึง 10 มิลลลิติรตอ่ channel 

 
เงื่อนไขอ่ืนๆ 
1. ตดิตัง้เคร่ืองมือและระบบไฟฟ้าให้เคร่ืองทํางานได้ 
2. ฝึกอบรมผู้ใช้จนสามารถปฎิบตังิาน ตลอดจนสามารถทดสอบประสทิธิภาพ และบํารุงรักษาเคร่ือง

ด้วยตนเองได้ดี 
3. รับประกนัคณุภาพ 1 ปี นบัจากวนัท่ีตดิตัง้เคร่ืองจนสามารถทํางานได้ 
4. กําหนดสง่มอบภายใน 60 วนั  

              
    ................................................................... ผู้ กําหนดรายละเอียด  

(นางสาวภรัณยา  ธิยะใจ) 
     ................................................................... ผู้ตรวจสอบ 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรต ิ โกศลัวฒัน์) 
 

 
 



แบบใบเสนอราคาซ้ือ 
 
เรียน     ประธานคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือก 

  1. ขา้พเจา้ ................................................................อยูเ่ลขท่ี ................................. 
ถนน ........................................ ตาํบล/แขวง................................... อาํเภอ/เขต.................................. 
จงัหวดั ................................... โทรศพัท.์.......................................... โดย .......................................... 
ผูล้งนามขา้งทา้ยน้ี ไดพ้ิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ในเง่ือนไขการจดัหาโดยตลอดและยอมรับขอ้กาํหนดและ
เง่ือนไขนั้นแลว้  รวมทั้งรับรองว่าขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนดและไม่เป็นผูท้ิ้งงานของทาง
ราชการ 

          2. ขา้พเจา้ ขอเสนอรายการพสัดุ  รวมทั้งบริการ  ตามขอ้กาํหนดเง่ือนไขรายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะ แห่งเอกสารเง่ือนไขการจดัหา  ดงัต่อไปน้ี     
ลาํดบั
ท่ี 

รายการ จาํนวน 
ราคาต่อหน่วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม จาํนวนเงินรวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองฉีดสารอตัโนมติั 
สาํหรับเคร่ือง HPLC    
ยีห่อ้/รุ่น.............................. 
ผลิตภณัฑข์องประเทศ........ 
......................................... 
ประเทศผูผ้ลิต.................... 
 
 
 
 

1 ชุด    

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (.........................................................................................)  
 
เป็นเงินทั้งส้ิน .............................……………….บาท (……………………………….…....................) ซ่ึง
ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่มจาํนวน ………………….…..บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไว้
ดว้ยแลว้ 
  3. คาํเสนอน้ีจะยนือยูเ่ป็นระยะเวลา 60 วนั นบัตั้งแต่วนัยืน่ขอ้เสนอทางดา้นราคาและ
มหาวิทยาลยัมหิดล อาจรับคาํเสนอน้ี ณ เวลาใดกไ็ดก่้อนท่ีจะครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว หรือระยะเวลา
ท่ีไดย้ดืไปตามเหตุผลอนัสมควร ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลร้องขอ 
 4. กาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ขา้พเจา้รับรองท่ีส่งมอบพสัดุตามเอกสารเง่ือนไขการจดัหา
โดยครบถว้นถูกตอ้งภายใน  60 วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาซ้ือขาย  



 5.   ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา  ขา้พเจา้รับรองท่ีจะทาํสญัญาตาม
แบบสญัญาซ้ือขายแนบทา้ยเอกสารเง่ือนไขการจดัหากบัมหาวิทยาลยัมหิดล ภายใน  7 วนั  นบัถดัจากวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหไ้ปทาํสญัญา 
  หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัใหค้รบถว้นตามท่ีระบุไวข้า้งตน้น้ี ขา้พเจา้ยนิดีชดใชค่้าเสียหายใดๆ 
ท่ีอาจมีแก่มหาวิทยาลยัมหิดล  

6.  ขา้พเจา้ยอมรับวา่มหาวทิยาลยัมหิดลไม่มีความผกูพนัท่ีจะรับคาํเสนอน้ี  หรือใบเสนอ
ราคาใดๆ  รวมทั้งไม่ตอ้งรับผดิชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกิดข้ึนในการท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา 
            7. ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ  ท่ีไดย้ืน่พร้อมใบเสนอราคาน้ี 
โดยละเอียดแลว้ และเขา้ใจดีวา่มหาวิทยาลยัมหิดลไม่ตอ้งรับผดิชอบใดๆ ในความผดิพลาด หรือตกหล่น 

8. ใบเสนอราคาน้ีไดย้ืน่เสนอโดยบริสุทธ์ิยติุธรรมและปราศจากกลฉอ้ฉล หรือการสมรู้ร่วมคิด
กนัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคล หรือกบัหา้งหุน้ส่วน บริษทัใดๆ  ท่ีได้
ยืน่เสนอราคาในคราวเดียวกนั 
 

เสนอมา  ณ  วนัท่ี..…......เดือน....….......................พ.ศ......….... 
(ลงช่ือ)…………….……………………………… 

 (..……………………..............…………...) 
ตาํแหน่ง.....…............…......…..………………….. 

                   ประทบัตรา (ถา้มี) 
 

 


