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สิ่งท่ีส่งมาด้วย      เงื่อนไขการจัดหา 
 

  ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)   จะด าเนินการจัดหาเช่าเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 ชุด  
 

  มหาวิทยาลัยมหิดล  จึงขอให้ท่านส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ*
คุณสมบัติ/*ผลงาน/*รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโดยขอให้ยื่นเอกสาร ณ ห้องประชุมชั้น 1 เลขที่ 999 
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ภายในเวลา 10.00 น.วันที่ 6 มกราคม 2559 หากพ้นก าหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้ารับ
การคัดเลือก 
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 ขอแสดงความนับถือ 
     
 

                                                  (รองศาสตราจารย์รัชนี  คงคาฉุยฉาย) 
         ประธานกรรมการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก 
 

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


เงื่อนไขการเสนอราคา 
รายการ เช่าไมโครคอมพิวเตอร์ จ านวน  20  ชุด 

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

           ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันโภชนาการ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย”  มีความประสงค์จะ
ด าเนินการรายการ  เช่าไมโครคอมพิวเตอร์  จ านวน 20  ชุดโดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้.- 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารการเสนอราคา 
1.1 แบบใบเสนอราคา 
1.2 แบบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
1.3 แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1)  หลักประกันสัญญา 

 

2. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
(1) ใบเสนอราคา โดยก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่น

ท าการแทน 

 

3. ระยะเวลาการเช่าและกรส่งมอบพัสดุ 
          มหาวิทยาลัยมีก าหนดการเช่าโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  ถึงวันที่  31 มกราคม 2562  
รวม 3 ปี (36 เดือน) 
 ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน 15 วัน (ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559)  นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ แต่ทั้งนี้ต้องแล้วเสร็จก่อนวันเริ่มด าเนินการจัดเช่า 
 

4. การท าสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา จะต้องท าสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.2 

กับมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับร้อยละ 5 (5%) ของราคาสิ่งของที่ได้รับคัดเลือก ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลัยหรือก่อนวันนั้น

ไม่เกิน 7 วัน 
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามข้อ 1.3 (1) 

 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาแล้ว 

 



5. อัตราค่าปรับ 
(1) ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา มาท าสัญญาหรือข้อตกลงล่าช้าเกินกว่าเวลาที่

มหาวิทยาลัยแจ้งเตือน จะต้องจ่ายค่าปรับแก่มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงินวันละ..............บาท 
(อัตราร้อยละ 0.2%) นับถัดจากวันที่ครบก าหนดแจ้งเตือน จนถึงวันที่มาท าสัญญา 

(2) ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20  ต่อวัน 
 

6. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาเช่า
คอมพิวเตอร์ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของ
สิ่งของที่ให้เช่าที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ระยะเวลาการเช่า) นับแต่วันที่ผู้จัดหาได้รับ
มอบ โดยผู้รับจัดหาต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 2 วันท าการ นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 

7. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
7.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการเช่าครั้งนี้ ได้รับมาจากเงินรายได้ส่วนงาน การลงนามในสัญญาจะกระท าได้

ต่อเมื่อ สถาบันโภชนาการ ได้รับอนุมัติเงินจากมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น 
7.2 มหาวิทยาลัย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ 

และอาจพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจัดหาก็ได้  หรืออาจจะยกเลิกการจัดหาโดย
ไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ และให้
ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีคัดเลือกเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

7.3 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 5 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

7.4 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็ผู้รับจัดหา และได้ตกลงเช่าสิ่งของตามการเสนอ
ราคาให้เช่าแล้ว ถ้าผู้รับจัดหาจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจัดหาจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ให้เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจัดหาสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

(2) จัดการให้สิ่งของที่ให้เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อน
บรรทุกของลงเรืออ่ืน หรอเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก
ของลงเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)หรือ (2) ผู้รับจัดหาจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 



การพาณิชยนาวี 
7.5 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหาแล้วถอนการเสนอราคา หรือ ไม่ไปท าสัญญา

หรือข้อตกลง ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและมหาวิทยาลัยได้มีการแจ้งเตือนแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

7.6 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือนิติกรของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

 

 

                                                                        (รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย) 
 
หมายเหตุ   สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล   ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกจัดเช่าครั้งนี้  หากไม่ได้รับ
อนุมัติเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหิดลหรือจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 



เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้รับจัดหา 
รายการ เช่าไมโครคอมพิวเตอร์ จ านวน  20  ชุด 

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

            ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันโภชนาการ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “มหาวิทยาลัย”  มีความ
ประสงค์จะด าเนินการ  รายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  จ านวน  20  ชุด โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้.- 
1. เอกสารแนบท้ายเงื่อนไขคุณสมบัติ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
2. คุณสมบัติของผู้รับจัดหา 

2.1 ผู้รับจัดหาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจัดหาโดยตรงกับรายการที่จัดหา 
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  และไม่เป็นผู้ที่

ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล   
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
2.4 ต้องมีผลงานดังนี้ 

   2.4.1  ผู้เสนอราคา  ต้องมีผลงานขายหรือให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 1โครงการ ในช่วงเวลาไม่เกิน 3 ปี  นับแต่วันตรวจรับ
มอบงานงวดสุดท้าย  จนถึงวันยื่นซองเสนอราคา  กับส่วนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน
ที่จัดตั้งโดยรัฐหรือภาคเอกชน  โดยมีหนังสือรับรองผลงานที่เป็นต้นฉบับมาแสดง หรือส าเนาสัญญา
หรือข้อตกลงที่ด าเนินการ  และใบตรวจรับงานงวดสุดท้ายจากหน่วยงานเจ้าของโครงการมาแสดง  
หรือส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงที่ด าเนินการมาแสดง 

3. หลักฐานการเสนอคุณสมบัติเบื้องต้น 
           ผู้รับจัดหาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน 

3.1 กรณีเป็นนิติบุคคล 
(ก)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(ข)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 
(ค) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 
4. ข้อสงวนสิทธิ์ 

มหาวิทยาลัย  หรือ  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก  สงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้รับจัดหาราย
ใดให้ยื่นเสนอราคาหรือไม่ก็ได้ 

   

                                                                                          (รศ.ดร.รัชน ี คงคาฉุยฉาย) 
                                                                                    ประธานกรรมการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก 


