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เงื่อนไขการจัดหา 

รายการซ้ือ เคร่ืองวเิคราะห์ แร่ธาตุโดยเทคนิคซีแมนจ านวน 1 เคร่ือง 
 

……………………….. 
 

ดว้ย มหาวทิยาลยัมหิดล (สถาบนัโภชนาการ) ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “มหาวิทยาลยั”  มีความประสงค์
จะด าเนินการจัดหา เคร่ืองวิเคราะห์ แร่ธาตุโดยเทคนิคซีแมน1 เคร่ืองโดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด 
ดงัต่อไปน้ี.- 
เอกสารแนบท้ายเงื่อนไขการจัดหา 

1.1 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ   
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซ้ือขาย 
1.4 แบบหนงัสือค ้าประกนั 

              (1)   หลกัประกนัสัญญา 
             (2)   หลกัประกนัการรับเงินค่าพสัดุล่วงหนา้ 

2.   คุณสมบัติของผู้รับจัดหา 
2.  1    ผูรั้บจดัหาตอ้งเป็น นิติบุคคล  ผูมี้อาชีพรับจดัหาโดยตรงในรายการท่ีจดัหา   
2.2   ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการซ่ึงไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้  และไม่เป็นผู ้

ท่ีถูกระบุช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางมหาวทิยาลยัมหิดล 
2.3    ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของ       ผู ้

เสนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
    2.4  ตอ้งมีผลงาน ดงัน้ี 
                 2.4.1 ......................................-........................................................ 

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

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

3.   หลกัฐานการเสนอเพือ่เข้ารับการคัดเลอืกเป็นผู้รับจัดหา 

 ผูเ้ขา้รับการคดัเลือกจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

 3.1 ส่วนที ่ 1  (เอกสารหลกัฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

            (ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     

   (ข) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม    

 



 

   (ค)  หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบ
อ านาจใหบุ้คคล อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน   

  3.2 ส่วนที ่ 2  (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค)  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (ก)    แคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ   
            (ข)    ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานพร้อมส าเนาคู่ฉบบัสัญญา   
 3.3 ส่วนที ่ 3  (ข้อเสนอทางด้านราคา)  ใส่ซองปิดผนึก อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

   (1)    ใบเสนอราคา  มีก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ 60  วนันบัตั้งแต่วนัยืน่ขอ้เสนอทางดา้น
ราคา 

         (2)    บญัชีแสดงปริมาณวสัดุและราคา    

4.   หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา  
คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือก จะเปิดซองเสนอราคาเฉพาะผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกทางดา้นเทคนิค  และจะคืน

ซองเสนอราคาให้แก่ผูท่ี้ไม่ผ่านการคดัเลือกทางดา้นเทคนิคและสงวนสิทธ์ิท่ีจะเชิญผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกทางดา้น
เทคนิครายใด ให้เสนอราคาอีกหรือไม่ก็ได ้ โดยผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกทางดา้นเทคนิค ตอ้งพร้อมท่ีจะเสนอราคา
กบัคณะกรรมการจดัหาโดยวธีิคดัเลือกไดท้นัทีเม่ือไดรั้บเชิญใหเ้สนอราคา  

 ในการคดัเลือกคร้ังน้ี มหาวทิยาลยัจะพิจารณาตดัสินโดยยดึหลกัความคุม้ค่าและราคารวม  

5.   ระยะเวลาการส่งมอบพสัดุ  
         ผูเ้สนอราคาจะตอ้งก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ  ไม่เกนิ 90  วนั  นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

 6.  การท าสัญญาซ้ือขาย 
 ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งท าสัญญาตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ้ 1.3 กบั
มหาวิทยาลยัมหิดลภายใน  7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากบัร้อยละ 10 (สิบ %) ของราคาส่ิงของท่ีไดรั้บคดัเลือก ให้มหาวิทยาลยัยึดถือไวใ้นขณะท าสัญญา โดยใช้
หลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีก่อนท่ีใชเ้ช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลยัหรือก่อนวนั
นั้นไม่เกิน 7 วนั 
 (3)  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ้ 1.3 (2)  
  หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีคู่สัญญาพน้จากขอ้ผกูพนัตาม
สัญญาแลว้ 

7.  อตัราค่าปรับ 
            ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย  ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ0.2 ต่อวนั 



8.  การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 

  ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา  ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาซ้ือขาย ตาม
แบบดงัระบุในขอ้ 1.2 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2 ปี นบัแต่วนัท่ีผูจ้ดัหาไดรั้บมอบ โดยผูรั้บจดัหาตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใชก้าร
ไดดี้ดงัเดิมภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ี ไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

9.  การจ่ายเงินล่วงหน้า  
          ผูเ้สนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหนา้ ในอตัราไม่เกินร้อยละ…-..….ของราคาส่ิงของท่ีเสนอราคา 
แต่ทั้งน้ีจะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหนา้เป็นหนงัสือค ้าประกนั ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดงัระบุ
ในขอ้ 1.3 (3) ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัก่อนการรับช าระเงินล่วงหนา้นั้น 

10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ   
           10.1  เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือคร้ังน้ี ไดม้าจากเงิน เงินจากเงินขยายโครงการบริการวชิาการ    สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2557 
                การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเม่ือ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมติัเงินจาก สถาบนัโภชนาการ 
มหาวทิยาลยัมหิดล แลว้เท่านั้น 

10.2  มหาวทิยาลยั ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุดหรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็
ได้  และอาจพิจารณาคดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจดัหาก็ได้ หรือ อาจจะยกเลิกการจดัหาโดยไม่
พิจารณาจดัหาเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นส าคญั และให้ถือว่าการ
ตดัสินของมหาวทิยาลยัหรือคณะกรรมการจดัหาโดยวธีิคดัเลือก เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได ้  

10.3  ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวทิยาลยั ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ี มหาวทิยาลยั
ก าหนดดงัระบุไวใ้น ขอ้ 5  มหาวิทยาลยัจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหาย (ถา้มี)  รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 10.4  เม่ือมหาวทิยาลยัไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา และไดต้กลงซ้ือส่ิงของตามรายการ
ที่จดัหาแลว้ ถา้ผูรั้บจดัหา จะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเขา้มา
โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาว ีดงัน้ี 
 (1) แจ้งการสั่งหรือน าส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจดัหาสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ 
เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
 (2) จดัการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย



นาวีให้บรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจดัหา จะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

 10.5 ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลยัได้คดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหาแล้ว ถอนการเสนอราคา หรือ ไม่ไปท า
สัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและมหาวิทยาลัยได้มีการแจ้งเตือนแล้ว มหาวิทยาลยัจะ
ริบหลกัประกนัการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

 10.6 มหาวทิยาลยั สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตาม
ความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด ท่ีปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวทิยาลยั(ถา้มี) 

     

                          คณะกรรมการจัดหาโดยวธีิคัดเลอืก 

 

ลงช่ือ ………………..........……….ประธานกรรมการ             
    (รองศาสตราจารยพ์งศธร  สังขเ์ผอืก) 
 
(ลงช่ือ)………………………………กรรมการ   
     (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อกราช  เกตวลัห์) 
 
(ลงช่ือ)………………………….....……กรรมการ**   

             (ผูช่้วยศาสตราจารยค์รรชิต  จุดประสงค)์ 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ เคร่ืองวเิคราะห์ แร่ธาตุโดยเทคนิคซีแมน 
ลกัษณะทัว่ไป 
เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถวิเคราะห์หาปริมาณโลหะในตวัอยา่งชนิดต่างๆ เช่น น ้าด่ืม พืช อาหาร ตวัอยา่งเลือด ปัสสาวะ 
ไดใ้นระดบัความเขม้ขน้ ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) โดยอาศยัหลกัการวดัการดูดกลืนคล่ืนแสงของอะตอม ดว้ยชุดผลิต
ไออะตอมแบบเตาเผาไฟฟ้า (Graphite Furnace AAS) โดยควบคุมการท างานของเคร่ืองมือ ประมวลผลการวดั และ
จดัเกบ็ขอ้มลูผลการวิเคราะห์ ดว้ยคอมพิวเตอร์ 
1. ระบบการแยกแสง (Optical System) 
1.1 ชุดอุปกรณ์แยกแสง (Monochromator) เป็นแบบ Littrow Design ใชม้อเตอร์ในการขบัเคล่ือนเพ่ือเลือกและปรับ
ความยาวคล่ืน หรือแบบอ่ืนท่ีดีกวา่ ครอบคลุมความยาวคล่ืนระหวา่ง 184-000 นาโนเมตร หรือกวา้งกวา่ โดยใช ้
Diffraction grating มีความละเอียด 1,800 เสน้ต่อมิลลิเมตร หรือมากกวา่ สามารถปรับ Slit width ใหไ้ด ้ Spectral 
Bandwidth ท่ี 0.2, 0.7 และ 2.0 นาโนเมตร หรือมากกวา่ และสามารถปรับ Slit height ได ้
1.2 ระบบตรวจวดัสญัญาณ (Detector) ใชเ้ทคโนโลยีใยแกว้น าแสง (Fiber Optic) ในการส่งผา่นแสง ไปท่ี detector หรือ
ระบบอ่ืนท่ีดีกวา่ detector เป็นแบบ Solid-state Detector (SSD) โดยมีตวัแปลงประจุแบบ CMOS ท่ีมีสญัญาณรบกวน
ต ่าติดตั้งอยูใ่นตวั หรือแบบอ่ืนท่ีดีกวา่ 
1.3 ระบบควบคุมแหล่งก าเนิดแสง สามารถบรรจุหลอดก าเนิดแสงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 8 หลอด ควบคุมการเลือกและการ
ปรับหาต าแหน่งท่ีดีท่ีสุดของหลอดไดด้ว้ยคอมพิวเตอร์ สามารถใชก้บัหลอดก าเนิดแสงชนิด Hollow Cathode Lamp 
(HCL) แบบไร้สาย และชนิด Electrodeless Discharge Lamp (EDL) ได ้ โดยเคร่ืองมือจะทราบชนิดของ lamp และ
กระแสไฟท่ีใชง้านเม่ือติดตั้ง lamp เขา้กบัเคร่ืองมือ สามารถอุ่นหลอดก่อนการใชง้าน (lamp pre-warming) และสามารถ
ตรวจสอบอายกุารใชง้านของ lamp ได ้หรือใชห้ลอดก าเนิดแสงชนิดอ่ืนท่ีดีกวา่ 
1.4 ระบบแกไ้ขค่า Background (Graphite Furnace AAS) 
 ระบบแกไ้ขค่า Background เป็นแบบ Longitudinal AC Zeeman-effect Background Correction มีความเขม้
ของสนามแม่เหลก็ 0.8 เทสลา โดยแม่เหลก็จะเปิดโดยอตัโนมติัระหวา่งขั้น atomization เท่านั้น และทิศทางของ
สนามแม่เหลก็จะอยูใ่นแนวเดียวกบัล าแสง หรือระบบอ่ืนท่ีดีกวา่ 
1. 5 ระบบเตาเผาไฟฟ้า (Graphite Furnace AAS) 
1. 5.1 ระบบเตาเผาไฟฟ้าเป็นแบบ Transversely Heated Graphite Atomizer (THGA) ใหค้วามร้อนจากดา้นขา้งของหลอ
ดกราไฟต ์การกระจายตวัของอุณหภูมิสม ่าเสมอตลอดแนวยาวของหลอด หรือแบบอ่ืนท่ีดีกวา่ 
1.5.2 ใชก๊้าซอาร์กอนในการ purge บริเวณรอบหลอดกราไฟต ์ไม่ใหอ้ากาศเขา้สู่ภายใน และ purge ภายในหลอดกรา
ไฟตเ์พ่ือก าจดัไอระเหยออกในขั้นตอน drying และ pyrolysis การเปิดและปิดเตาเผาไฟฟ้าใชร้ะบบ pneumatic หรือ
ระบบอ่ืนท่ีดีกวา่ 
1. 5.3  ตั้งโปรแกรมในการท างานไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 12 ขั้น แต่ละขั้นตอน สามารถปรับไดด้งัน้ี 

- ปรับการใหอุ้ณหภูมิแก่หลอดกราไฟตไ์ดจ้ากอุณหภูมิหอ้งจนถึง 2,600 องศาเซลเซียส หรือสูงกวา่ โดยปรับไดค้ร้ังละ 
10 องศาเซลเซียส หรือนอ้ยกว่า 
- ปรับตั้งเวลาในขั้นตอน Ramp time และ Hold time ไดต้ั้งแต่ 1 วินาทีจนถึง 99 วินาที โดยปรับไดค้ร้ังละ 1 วินาที หรือ
ดีกวา่ 
- ปรับอตัราการไหลของก๊าซภายในหลอดกราไฟตไ์ด ้3 ระดบัท่ี 0, 50 และ 250 มิลลิลิตรต่อนาที หรือปรับไดม้ากกวา่ 
1.5.4  มีระบบน ้าหล่อเยน็ส าหรับตวักราไฟต ์โดยใชร้ะบบน ้าหมุนเวียนในตวัเคร่ืองเป็นระบบปิด 
1.5.5 มีกลอ้ง (Tube View furnace camera) แสดงเป็นภาพสี สามารถแสดงภาพภายใน graphite tube ขณะปรับ auto-
sampler tip และแสดงภาพขณะท าการวิเคราะห์ได ้



1.6 อุปกรณ์ฉีดสารละลายอตัโนมติั) Graphite Furnace Auto-sampler( 
1.6.1 มีถาดบรรจุถว้ยสารละลายตวัอยา่ง (Sample Tray) สามารถเปล่ียนถาดได ้2 ขนาดไดแ้ก่ 88 และ 148 ถว้ย หรือ
มากกวา่ และมีต าแหน่งในการลา้งปิเปตดูดสารละลายแบบน ้าลน้ 
1.6.2 สามารถดูดสารละลายปริมาตรตั้งแต่ 1 จนถึง 99 ไมโครลิตร หรือดีกวา่ โดยปรับความละเอียดในการดูดไดค้ร้ัง
ละ 1 ไมโครลิตร หรือดีกวา่ ควบคุมการท างานจากคอมพิวเตอร์ 
1.6.3 สามารถฉีดตวัอยา่งแต่ละตวัอยา่งซ ้าคร้ังได ้
1.6.4 สามารถเตรียม Standard curve, Standard additionsได ้
1.6.5 สามารถเจือจางสารละลายมาตราฐานและสารละลายตวัอยา่งได ้
1.7 ระบบควบคุมการท างานและประมวลผล 
ซอฟตแ์วร์ควบคุมการท างานของเคร่ืองสามารถท างานร่วมกบัระบบปฏิบติัการ Windows 7 สามารถควบคุมเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงการจดัการและเกบ็ขอ้มลูได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.7.1 สามารถอ่านค่าการดูดกลืนแสงไดใ้นช่วง -0.500 ถึง +2.000 Aหรือกวา้งกวา่,ความเขม้ขน้,สญัญาณ emission ได ้
1.7.2 สามารถปรับตั้งช่วงเวลาในการอ่านค่าไดต้ั้งแต่ 0.1 ถึง 120 วินาที โดยปรับตั้งไดล้ะเอียด 0.1 วินาที หรือดีกวา่ 
1.7.3 สามารถปรับรูปแบบการอ่านค่าไดห้ลายแบบเช่น แบบพ้ืนท่ีใตก้ราฟ (peak area) หรือความสูงของกราฟ (peak 
height) และสามารถแสดงค่าทางสถิติได ้
1.7.4 สามารถสร้างกราฟของสารละลายมาตรฐาน (calibration curve) ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 30 ความเขม้ขน้ และเลือกใช ้
calibration curve ไดห้ลายรูปแบบ 
1.7.5 สามารถเลือกท า Re-slope โดยใช ้calibration standard 1 จุดได ้
2. อุปกรณ์ประกอบเคร่ือง 
2. 1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชค้วบคุมการท างานของเคร่ือง AAS        จ านวน 1 ชุด 
มีรายละเอียดดงัน้ี หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น Core i5 ความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 3.0 GzH, หน่วยความจ า (RAM) 
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB, Hard Disk ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 GB, DVD-RW, จอภาพสี ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว แบบ 
LCD, Mouse และ Keyboard, ระบบปฏิบติัการ Windows 7 
2.2 เคร่ืองพิมพผ์ลชนิด retaL PLresaL          จ านวน 1 ชุด 
2.3 โต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์          จ านวน 1 ชุด 
2.4 โต๊ะส าหรับวางเคร่ือง AAS           จ านวน 1 ตวั               
2.5 แก๊สอาร์กอน พร้อมถงัและชุดปรับความดนั         จ านวน 1 ชุด 
2.6 ระบบระบายอากาศเสีย (Exhaust Hood System) ท าดว้ยสแตนเลสพร้อมติดตั้ง     จ านวน 1 ชุด 
2.7 เคร่ืองควบคุมแรงดนัไฟฟ้า (Voltage Stabilizer) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 15 KVA      จ านวน 1 ชุด 
2.8 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 VA        จ านวน 1 ชุด 
2.9 หลอดก าเนิดแสงของธาตุ Cd, Pb, Cr, As, Se ชนิด Hollow Cathode Lamp จ านวน 5 หลอด 
2.10 หลอดกราไฟตส์ ารอง       จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 10 ช้ิน 
2 .1 1 สารละลาย Matrix Modifier (NH4H2PO4, Pb(NO3)2, Mg(NO3)2 ) จ านวนอยา่งละ 1 ขวด 
2.12 สารละลายมาตรฐาน GFAAS Mixed Standards    จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ขวด 
3. ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 



3.1 เคร่ืองผลิตจากบริษทั ท่ีไดรั้บมาตรฐาน ไม่นอ้ยกวา่ ISO 9001 พร้อมรับประคุณภาพของเคร่ืองมือไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
โดยมีโปรแกรมตรวจเช็คซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ือง (preventive maintenance) จ านวน 2 คร้ังต่อปี และสญัญาซ่อมบ ารุงฟรี 
ตลอดระยะเวลาท่ีรับประกนั 
3.2 จดัอบรมวิธีการใช ้และการดูแลบ ารุงรักษาใหก้บัผูใ้ช ้ณ. สถานท่ีใชง้าน จนสามารถใชง้านได ้พร้อมทั้งให ้training 
course แก่เจา้หนา้ท่ีสถาบนัฯ ไม่นอ้ยกวา่ 2 คนๆ ละไม่นอ้ยกวา่ 2 courses 
3.3 ส่งมอบเคร่ือง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเคร่ือง และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
ใหส้ามารถใชง้านได ้และไดม้าตรฐานส าหรับการปฏิบติังาน ภายในเวลาไม่เกิน 90 วนั 
3.4 มีคู่มือการใชง้าน (Operation Manual) และคู่มือซ่อมบ ารุง (Service manual) ของผูผ้ลิต พร้อมส าเนา    จ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 2 ชุด 
3.5 เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ ท่ีไม่เคยผา่นการใชง้านท่ีใดมาก่อน 
3.6 ตวัเคร่ือง และอุปกรณ์ประกอบต่างๆใชไ้ฟฟ้า 220 -240 Volts 50 หรือ 60 Hertz 
 
                                                                         (ลงช่ือ)……....................…..…………………ผูก้  าหนดรายละเอียด 
                                            (ผูช่้วยศาสตราจารยป์รัญรัชต ์ ธนวิยทุธ์ภคัดี) 
                                                                    (ลงช่ือ)……....................…..…………………ผูต้รวจสอบ 
                                                (...............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบใบเสนอราคาซ้ือ 
 
เรียน     ประธานคณะกรรมการจดัหาโดยวธีิคดัเลือก 

  1. ขา้พเจา้ ................................................................อยูเ่ลขท่ี ................................. 
ถนน ........................................ ต  าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต.................................. 
จงัหวดั ................................... โทรศพัท.์.......................................... โดย .......................................... 
ผูล้งนามขา้งทา้ยน้ี ไดพ้ิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ในเง่ือนไขการจดัหาโดยตลอดและยอมรับขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
นั้นแลว้  รวมทั้งรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ 

          2. ขา้พเจ้า ขอเสนอรายการพสัดุ  รวมทั้งบริการ  ตามขอ้ก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะ แห่งเอกสารเง่ือนไขการจดัหา  ดงัต่อไปน้ี     
ล าดบั
ท่ี 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวนเงินรวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองวเิคราะห์ แร่ธาตุโดย
เทคนิคซีแมน 

ยีห่อ้/รุ่น.............................. 
........................................... 
ผลิตภณัฑข์องประเทศ........ 
......................................... 
  
 
 
 
 

1 เคร่ือง    

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (.........................................................................................)  
 
เป็นเงินทั้งส้ิน .............................……………….บาท (……………………………….…....................) ซ่ึงได้
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน ………………….…..บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
  3. ค าเสนอน้ีจะยนือยูเ่ป็นระยะเวลา 60 วนั นบัตั้งแต่วนัยืน่ขอ้เสนอทางดา้นราคาและ
มหาวทิยาลยัมหิดล อาจรับค าเสนอน้ี ณ เวลาใดก็ไดก่้อนท่ีจะครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว หรือระยะเวลาท่ีได้
ยดืไปตามเหตุผลอนัสมควร ท่ีมหาวทิยาลยัมหิดลร้องขอ 
 4. ก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ขา้พเจา้รับรองท่ีส่งมอบพสัดุตามเอกสารเง่ือนไขการจดัหาโดย
ครบถว้นถูกตอ้งภายใน  00 วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาซ้ือขาย  



 5.   ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหา  ขา้พเจา้รับรองท่ีจะท าสัญญาตาม
แบบสัญญาซ้ือขายแนบทา้ยเอกสารเง่ือนไขการจดัหากบัมหาวทิยาลยัมหิดล ภายใน  7 วนั  นบัถดัจากวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหไ้ปท าสัญญา 
  หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัใหค้รบถว้นตามท่ีระบุไวข้า้งตน้น้ี ขา้พเจา้ยนิดีชดใชค้่าเสียหายใดๆ ท่ี
อาจมีแก่มหาวทิยาลยัมหิดล  

6.  ขา้พเจา้ยอมรับวา่มหาวทิยาลยัมหิดลไม่มีความผกูพนัท่ีจะรับค าเสนอน้ี  หรือใบเสนอราคา
ใดๆ  รวมทั้งไม่ตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกิดข้ึนในการท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา 
            7. ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ  ท่ีไดย้ืน่พร้อมใบเสนอราคาน้ี โดย
ละเอียดแลว้ และเขา้ใจดีวา่มหาวทิยาลยัมหิดลไม่ตอ้งรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น 

8. ใบเสนอราคาน้ีไดย้ืน่เสนอโดยบริสุทธ์ิยติุธรรมและปราศจากกลฉอ้ฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกนั
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคล หรือกบัหา้งหุน้ส่วน บริษทัใดๆ  ท่ีไดย้ื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกนั 
 

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

 (..……………………..............…………...) 
ต าแหน่ง.....…............…......…..………………….. 

                   ประทบัตรา (ถา้มี) 
 

 


