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ประกาศมหาวทิยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) 
เร่ือง  ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 

 ------------------------------------------- 
 
 ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบนัโภชนาการ)  มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์    ตามรายการ ดงัน้ี 
 

 1. เคร่ืองฆ่าเช้ือด้วยไอน ้า    จ านวน  1  เคร่ือง 
 

 ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
1.   เป็นนิติบุคคลท่ีมีอาชีพขายพสัดุประกวดราคาซ้ือดงักล่าว 

  2.  ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการซ่ึงไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้  
และไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางมหาวทิยาลยัมหิดล  
  3.   ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่
รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                      4.   ตอ้งมีผลงาน ดงัน้ี 
                                4.1 ........................................-...................................................... 

มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผลงานท่ีระบุข้างต้นน้ีว่าเป็นผลงานท่ีดีและมีคุณภาพ
หรือไม ่

5.   ผูเ้สนอราคา ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-
GP) ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ www.gprocurement.go.th 

6  ผูเ้สนอราคา ตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบญัชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
 ทั้งน้ี ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูช้นะการประกวดราคา และหากมีการท าสัญญากบั
มหาวทิยาลยัมหิดล (สถาบนัโภชนาการ) ตอ้งจดัท าบญัชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และ
ตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญา
อาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่าย

http://www.gprocurement.go.th/
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ของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554   ประกาศ ณ 
วนัท่ี 7 ธนัวาคม  พ.ศ.2554  และ ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555  ประกาศ ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม  พ.ศ.2555 
 ก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวนัท่ี……………-……….……….ระหวา่ง
เวลา…………..น. ถึง………….น. ณ สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4  
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170  และดูสถานท่ีติดตั้งระหวา่งเวลา…........…..น. 
ถึง…………….น. ณ สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 
 ก าหนดยื่นซองประกวดราคา   ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือ  ในวนัท่ี  7  มกราคม 2557   ระหวา่ง
เวลา   10.00   น. ถึง 10.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 999 ถนนพุทธ-
มณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 73170   และเปิดซองเอกสารหลักฐาน
ผูป้ระกอบการและขอ้เสนอทางเทคนิค ในวนัท่ี  7  มกราคม 2557   เวลา  11.00   น. ณ ห้องประชุมชั้น 1  
สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม 73170    โดยก าหนดวนัเปิดซองเสนอราคา ในวนัท่ี  7  มกราคม 2557   เวลา  13.30 น.  ณ ห้อง
ประชุมชั้น 1 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 999  ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม 73170   
 

 ผูส้นใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ... ..-....... บาทไดท่ี้หน่วยพสัดุ ชั้น 1   
สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 999  ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม 73170 ระหวา่งวนัท่ี  10  ธันวาคม  2556      ถึงวนัท่ี  25 ธันวาคม 2556    หรือสอบถามทาง
โทรศพัทห์มายเลข 0 02800 2380 ต่อ 101,102  ในวนัและเวลาราชการ และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ทาง 
www.gprocurement.go.th, www.mahidol.ac.th , www.inmu.mahidol.ac.th 
   
  ประกาศ  ณ วนัท่ี     29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
 
 
 
   (ผูช่้วยศาสตราจารยช์นิพรรณ  บุตรยี)่ 
                           รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
                         ผูอ้  านวยการสถาบนัโภชนาการ 
 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.mahidol.ac.th/
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เอกสารประกวดราคาซ้ือเลขท่ี  004 /2557 (NU) 
การซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  

    ตามประกาศ มหาวิทยาลยั (สถาบันโภชนาการ)  ลงวนัที ่   29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
----------------------------------------- 

 
 ดว้ย มหาวทิยาลยัมหิดล  (สถาบนัโภชนาการ)  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “มหาวิทยาลยั”  มีความ

ประสงคจ์ะประกวดราคาซ้ือ  ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์  ตามรายการ  ดงัน้ี 
 

 1. เคร่ืองฆ่าเช้ือด้วยไอน ้า   จ านวน  1  เคร่ือง 
 

ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของ (แท ้ ของใหม่  ไม่เคยใชง้านมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ)  อยูใ่นสภาพท่ีจะใช้
งานไดท้นัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซ้ือฉบบัน้ี  โดยมี
ขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด  ดงัต่อไปน้ี 
1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 ตารางเปรียบเทียบคุณลกัษณะเฉพาะ 
1.4 แบบสัญญาซ้ือขาย 
1.5 แบบหนงัสือค ้าประกนั 

 (1)   หลกัประกนัสัญญา 
  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1    เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุประกวดราคาซ้ือดงักล่าว 
2.2   ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการซ่ึงไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้  และไม่

เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางมหาวทิยาลยัมหิดล 
2.3 ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ

ราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
      2.4  ตอ้งมีผลงาน ดงัน้ี 
                 2.4.1 ............................................-.................................................. 

มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาผลงานท่ีระบุขา้งตน้น้ีวา่เป็นผลงานท่ีดีและมีคุณภาพ
หรือไม่ 

2.5   ผูเ้สนอราคา ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ www.gprocurement.go.th 

http://www.gprocurement.go.th/
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2.6 ผูเ้สนอราคา ตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
 ทั้งน้ี ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูช้นะการประกวดราคา และหากมีการท าสัญญา
กบัมหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัโภชนาการ) ตอ้งจดัท าบญัชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร 
และต้องรับจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท 
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้ตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชี
รายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554   
ประกาศ ณ วนัท่ี 7 ธันวาคม  พ.ศ.2554  และ ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555  ประกาศ ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม  พ.ศ.2555 
3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 
 3.1 ส่วนที ่ 1  (เอกสารหลกัฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     
    (ข) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม    
    (ค) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคา
มอบอ านาจใหบุ้คคล อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
  3.2 ส่วนที ่ 2  (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค)  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)    แคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ   

          (2)    ตารางเปรียบเทียบคุณลกัษณะเฉพาะ 
 3.3 ส่วนที ่ 3  (ข้อเสนอทางด้านราคา)  ใส่ซองปิดผนึก อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)    ใบเสนอราคา   

          (2)    บญัชีแสดงปริมาณวสัดุและราคา    
4.  การยืน่ซองประกวดราคา 

4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอเอกสารแยกเป็น 3 ซอง 
1. ซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการ 

  2. ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 
  3. ซองขอ้เสนอทางดา้นราคา 
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ตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ินและจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้ง
ครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาให้ชัดเจน   จ  านวนเงินท่ีเสนอต้องระบุตรงกันทั้งตวัเลขและ
ตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการ  ขดูลบ  ขีดออก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือ
ช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา  (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง     

4.2  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท (และเสนอราคาเพียงราคาเดียว) โดยเสนอราคา
รวม และ หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง   ทั้งน้ี 
ราคารวมท่ีเสนอราคาจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนังสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนังสือไม่ตรงกนัให้ถือ
ตวัหนังสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง   ค่าจด
ทะเบียน และค่าใชจ่้ายทั้งปวง จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุตามสถานท่ีท่ีก าหนด   

 ราคาท่ีเสนอ  จะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกวา่  90  วนั  นบัแต่วนัยื่นซองประกวด
ราคา โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคา
มิได ้

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ไม่เกิน  60 วนั  นบัถดัจากวนัลงนามใน
สัญญา   

4.4 ผูเ้สนอราคา  จะตอ้งส่งแคตตาล็อก  และหรือ รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ เคร่ืองฆ่าเช้ือ
ด้วยไอน ้า 1  เคร่ือง  จ านวน 2 ชุด ไปในซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคเพื่อประกอบการพิจารณา หลกัฐาน
ดงักล่าวน้ี มหาวทิยาลยั จะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางมหาวทิยาลยั 

 ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีความประสงคจ์ะขอดู
ต้นฉบบัแคตตาล็อก  ผูเ้สนอราคาจะต้องน าต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา
ตรวจสอบภายใน  3  วนั  

4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอย่างของพสัดุท่ีเสนอจ านวน   …-….  ชุด     เพื่อใชใ้นการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา   ทั้งน้ี  มหาวิทยาลยัจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย
ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตวัอยา่งดงักล่าว ตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ มหาวทิยาลยัจะคืนใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา 

4.6 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู ้เสนอราคาควรตรวจดู ร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถ่ีถว้น และเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองประกวด
ราคาตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา 

  4.7  ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคา 3 ซอง ท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง 
ประธานกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา  โดยระบุช่ือซองแต่ละซองให้ชดัเจน   ยื่นต่อคณะกรรมการ
จดัหาโดยวธีิประกวดราคา  ในวนัท่ี  7 มกราคม 2557 ระหวา่งเวลา   10.00  น. ถึง  11.00  น. ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 1  สถาบันโภชนาการ 999 ถนนพุทธมณฑล4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
73170  เม่ือพน้ก าหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลว้มหาวิทยาลยัจะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด 
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และคณะกรรมการจดัหาโดยวธีิประกวดราคา  จะเปิดซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการและขอ้เสนอทาง
เทคนิค ในวนัท่ี   7 มกราคม 2557  เวลา  11.00  น. ณ ห้องประชุมช้ัน 1  สถาบันโภชนาการ 999 ถนนพุทธ
มณฑล4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดยก าหนดวนัเปิดซองเสนอราคา ใน
วนัท่ี  7 มกราคม 2557  เวลา  13.30  น. ณ ห้องประชุมช้ัน 1  สถาบันโภชนาการ 999 ถนนพุทธมณฑล
4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 73170 
 5. หลกัประกันการเสนอราคา (จะก าหนดกรณวีงเงินจัดหาเกนิ 2,000,000 บาท) 
  ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการยื่นซองประกวดราคา  
จ านวน  ……-……..  บาท  (…………………………….)โดยหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องมี
ระยะเวลาการค า้ประกนัไม่น้อยกว่า.....-...วนั นับตั้งแต่วนัยืน่ซองประกวดราคา  โดยหลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่ง
หน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลยัหรือก่อน
วนันั้นไม่เกิน 7 วนั 
  (3) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ้ 1.5 (1)  
    หลักประกนัการเสนอราคาตามขอ้น้ี มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผูเ้สนอราคาท่ีไม่ได้รับการ
พจิารณาเป็นผูรั้บจดัหาโดยเร็วตั้งแต่พน้ภาระผกูพนั เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บ
จดัหา จะคืนใหต่้อเม่ือไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูรั้บจดัหา ไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
               การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 
6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

6.1   การพิจารณาในการประกวดราคาน้ี จะค านึงถึงคุณลักษณะของพสัดุท่ีเสนอ  และ
พิจารณา ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค ท่ีทางมหาวิทยาลยัจะไดรั้บประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่าเป็นส าคญั โดยผู ้
เสนอราคาจะตอ้งแยกซองเสนอเป็น 
   1. ซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการ 
   2. ซองเสนอทางดา้นเทคนิค 
   3. ซองขอ้เสนอดา้นราคา 
         6.2  คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิดซองเสนอราคาเฉพาะผูท่ี้ผ่านการพิจารณา
ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค  และจะคืนซองเสนอราคาให้แก่ผูท่ี้ไม่ผา่นการพิจารณาขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 

6.3  ในการประกวดราคาคร้ังน้ี มหาวิทยาลยัจะพิจารณาตดัสินโดยยึดหลกัความคุม้ค่า และ   
……........ (ราคารวม) …………………….. 

6.4 มหาวิทยาลยัสงวนสิทธิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผนัใน
กรณีดงัต่อไปน้ี 
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(1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น    ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคา 
หรือ    ในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวทิยาลยั 

(2) ผูเ้สนอราคาท่ีมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2  
(3) ผูเ้สนอราคาท่ี ยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตาม

ขอ้ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4  คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา  จะไม่เปิด
ซองขอ้เสนอดา้นราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น  เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดเพียงเล็กนอ้ย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารประกวดราคา ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งน้ี 
เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่ จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัเท่านั้น  

6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธี
ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลยัมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้มหาวทิยาลยัมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

6.6 มหาวทิยาลยัทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ไดแ้ละอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่พิจารณา ทั้ งน้ีเพื่อประโยชน์ของทาง
มหาวิทยาลัยเป็นส าคญัและให้ถือว่าการตดัสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งมหาวิทยาลยัจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษ   ผูเ้สนอราคา
เสมือนเป็นผูทิ้้งงาน หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการ
เสนอราคา 
7. การท าสัญญาซ้ือขาย 
     ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งท าสัญญาตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ้ 
1.4 กบัมหาวทิยาลยัมหิดลภายใน  7   วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ 10   (สิบ %) ของราคาส่ิงของท่ีประกวดราคาได ้ใหม้หาวทิยาลยัยดึถือไวใ้นขณะ
ท าสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีก่อนท่ีใชเ้ช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลยัหรือก่อน
วนันั้นไม่เกิน 7 วนั 
 (3)  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ้ 1.5 (2)  
   หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีคู่สัญญาพน้จากขอ้ผกูพนั
ตามสัญญาแลว้ 
8. อตัราค่าปรับ 
     ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย  ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ 0.20  ต่อวนั 
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9. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
  ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหา ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาตาม
แบบดงัระบุในขอ้ 1.4 แล้วแต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2   ปี….-….เดือน นับถดัจากวนัท่ีผูจ้ดัหารับมอบ โดยผูรั้บจดัหาตอ้งรีบ
จดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน…...7…….วนั นับถัดจากวนัท่ี ได้รับแจง้ความช ารุด
บกพร่อง  
10.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
          ผู ้เสนอราคามีสิทธิ เสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่ เกินร้อยละ….-.….ของราคาส่ิงของ 
ท่ีเสนอขาย แต่ทั้งน้ีจะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหน้า เป็นหนังสือค ้ าประกนัของธนาคารในประเทศ 
ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.5 (3) ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัก่อนการรับช าระเงินล่วงหนา้นั้น 
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
  11.1    เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือคร้ังน้ี ไดม้าจาก เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557   การ
ลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือ มหาวิทยาลยัไดรั้บอนุมติัเงินจาก ส านกังบประมาณ  แลว้เท่านั้นทาง
มหาวทิยาลยัสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกหากไม่ไดรั้บอนุมติัเงิน 
  11.2  เม่ือมหาวทิยาลยัไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา และไดต้กลงซ้ือส่ิงของ
ตามการประกวดราคาซ้ือแลว้ ถา้ผูรั้บจดัหา จะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงัน้ี 
 (1) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจดัหาสั่ง หรือซ้ือของจาก
ต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
 (2) จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวใีหบ้รรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจดัหา จะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

11.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหาแลว้ ถอนการเสนอราคา หรือ 
ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและมหาวิทยาลัยได้มีการแจ้งเตื อนแล้ว 
มหาวิทยาลยัจะริบหลกัประกนัการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัการเสนอราคาทนัที 
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และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูทิ้้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 11.4 มหาวทิยาลยั สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด ท่ีปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวทิยาลยั(ถา้มี) 

11.5  เง่ือนไขและคุณสมบติัของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งปฏิบติัตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 (1)  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญา (ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา) ตอ้งไม่อยู่
ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

 (2)  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัทางมหาวิทยาลยัฯ ตอ้งลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement : e-GP) ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูล
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

 (3)  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่
ละคร้ัง ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

  ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ก่อนิติสัมพนัธ์กบับุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงไดมี้การ
ระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือวา่เป็นคู่สัญญาท่ีไม่ไดแ้สดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั เวน้แต่บุคคลนั้นจะไดแ้สดงบญัชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดงักล่าว หรือ
ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และมีการสั่งเพิกถอนรายช่ือจากบญัชีดงักล่าวแลว้ 
  
                        

 มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

  

  
       
 
 



รายละเอยีดเคร่ืองฆ่าเช้ือด้วยไอน า้ 1 เคร่ือง 
  

1. เป็นเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือดว้ยไอน ้าแรงดนัสูงชนิดตั้ง ท างานดว้ยระบบไฟฟ้า ใส่ของท่ีจะน่ึงฆ่าเช้ือทางดา้นบนของเคร่ืองโดย 
ระบบการท างานเป็นแบบอตัโนมติั และสามารถเคล่ือนยา้ยเคร่ืองไดส้ะดวกโดยมีลอ้ 4 ลอ้ 

2. หอ้งน่ึงและฝาปิดท าดว้ยเหลก็ไร้สนิม (stainless steel) ความจุของหอ้งน่ึงไม่นอ้ยกวา่ 110 ลิตร โดยมีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง
ของหอ้งน่ึงไม่ต ่ากวา่ 420 มม. ลึกไม่นอ้ยกวา่ 790 มม. 

3. สามารถลอ็คฝาหอ้งน่ึงดว้ยระบบไฟฟ้า คือจะตอ้งมีกระแสไฟฟ้าเขา้เคร่ืองจึงจะปลดลอ็คฝาได ้ มีระบบแม่เหลก็ช่วยใน
การปิดฝาเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัในการปิดลอ็คฝา และท าการลอ็คโดยอาศยัการโยกเพียงจงัหวะเดียวเพ่ือความสะดวกใน
การท างาน 

4. มีระบบป้องกนัการเปิดฝาหอ้งน่ึง เม่ือแรงดนัและอุณหภูมิยงัไม่อยูใ่นสภาวะปกติ 
5. สามารถตั้งอุณหภูมิส าหรับการใชง้าน   ไดด้งัน้ี 

5.1. ส าหรับการฆ่าเช้ือตั้งแต่ 105oซ ถึง 135oซ  
5.2. ส าหรับการอุ่นตั้งแต่ 45Oซ ถึง 80oซ 

6. ความดนัสูงสุดของการน่ึงฆ่าเช้ือไม่ต ่ากวา่ 0.255 Mpa 
7. สามารถปรับตั้งเวลาการท างานของการน่ึงฆ่าเช้ือไดต้ั้งแต่ 1 นาที ถึง 250 นาที   
8. มีระบบระบายไอน ้าออกจากหอ้งน่ึงหลงัจากส้ินสุดการน่ึงฆ่าเช้ือแลว้โดยอตัโนมติั โดยระบายไอน ้าสู่ถงัเกบ็ 
9.  กรณีท่ีอุณหภูมิภายในหอ้งน่ึงต ่ากวา่ท่ีตั้งไว ้ 1Oซ เวลาของการน่ึงฆ่าเช้ือจะหยดุท างานและปรากฏสญัญาณไฟข้ึนตรง

อุปกรณ์ส าหรับการบอกเวลา เม่ืออุณหภูมิภายในหอ้งน่ึงกลบัคืนสู่สภาพปกติแลว้ เวลาของการน่ึงฆ่าเช้ือจะท างานใหม่
อีกคร้ัง 

10. สามารถเลือกวิธีการใชง้านแบบอตัโนมติัได ้3 แบบ คือ  
10.1. น่ึงฆ่าเช้ือตามดว้ยอุ่นอาหารเล้ียงเช้ือซ่ึงน่ึงฆ่าเช้ือแลว้ 
10.2. น่ึงฆ่าเช้ือของเหลวต่าง ๆ  
10.3. น่ึงฆ่าเช้ือเคร่ืองมือต่าง ๆ 

11. มีพดัลมระบายความร้อนออกจากหอ้งน่ึง เม่ือส้ินสุดการน่ึงฆ่าเช้ือ 
12. มีระบบความปลอดภยัและ/หรือระบบเตือนไม่นอ้ยกวา่รายละเอียดต่าง ๆ ในขอ้ต่อไปน้ี   

12.1. เตือนเม่ือระบบป้องกนัการเปิดฝาขดัขอ้ง 
12.2. เตือนและตดักระแสไฟฟ้าเขา้เคร่ืองเม่ือแรงดนัหรืออุณหภูมิภายในหอ้งสูงเกินกวา่ท่ีก าหนด 
12.3. เตือนเม่ือตวัใหค้วามร้อนขดัขอ้ง 
12.4. เตือนเม่ือหวัวดัอุณหภูมิภายในหอ้งน่ึงขดัขอ้ง 
12.5. เตือนเม่ือการปิดลอ๊คฝาหอ้งน่ึงไม่สมบูรณ์ 
12.6. เตือนเม่ือถงัรับไอน ้าไม่อยูใ่นต าแหน่งท่ีถกูตอ้ง 
12.7. เตือนเม่ือระดบัน ้าในหอ้งน่ึงไม่เพียงพอ  
12.8. เตือนเม่ือครบเวลาการท าลายเช้ือท่ีตั้งไว ้
12.9. กระแสไฟฟ้าเขา้เคร่ืองจะถกูตดัออกเม่ือมีกระแสไฟฟ้าร่ัว 
12.10. มีวาลว์นิรภยัส าหรับลดความดนัในหอ้งน่ึงซ่ึงท างานโดยอตัโนมติั เม่ือความดนัสูงเกินก าหนด    

(การเตือนในขอ้ 12.1 ถึง 12.8 เป็นการเตือนดว้ยสญัญาณเสียงร่วมกบัสัญลกัษณ์บนแผงควบคุม) 
13. แผงควบคุมการท างาน ประกอบดว้ย  

13.1.  อุปกรณ์ส าหรับการบอกอุณหภูมิในหอ้งน่ึงและเวลาเป็นนาที โดยแสดงเป็นตวัเลข 
13.2.  เสน้กราฟแสดงขั้นตอนการท างานของเคร่ือง 



 
13.3.  สญัญาณไฟแสดงวา่ก าลงัใชวิ้ธีการใชง้านแบบไหนอยูใ่นขณะนั้น 
13.4.  ปุ่มส าหรับเลือกวธีิการใชง้าน 
13.5.  ปุ่มส าหรับเลือกตั้งอุณหภูมิและเวลา  
13.6.  ปุ่มสัง่ใหเ้คร่ืองท างานและหยุดการท างาน 

14. มาตรวดัความดนั อยูด่า้นหนา้เคร่ือง ซ่ึงตอ้งสามารถแสดงความดนัภายในหอ้งน่ึงไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 0.4 Mpa. 
15. ตะกร้าใส่ของน่ึงขนาดใส่ในหอ้งน่ึงไดพ้อดีท าดว้ยโลหะท่ีไม่เป็นสนิม จ านวน 4 ใบ  
16. มีอ่างควบคุมอุณหภูมิ จ านวน 1 ชุด รายละเอียดดงัน้ี 

16.1     ตวัอ่างทั้งภายในภายนอกท าดว้ยเหลก็ไร้สนิม 
 16.2     มีขนาดภายใน (ยาว x กวา้ง x สูง) ไม่นอ้ยกวา่ 590 x 350 x 140 มม  ความจุ 29 ลิตร 
 16.3     ควบคุมอุณหภูมิภายในอ่างตั้งแต่ 10OCเหนืออุณหภูมิหอ้งถึง + 95OC  ดว้ยระบบไฟฟ้า และความแม่นย  า  
                           ±0.1OC ของอุณหภูมิท่ีตั้งไว ้
 16.4     แสดงอุณหภูมิภายในอ่างดว้ยตวัเลขบนจอท่ีมองเห็นชดัเจน 
 16.5     มีปุ่มส าหรับปิดเปิดระบบไฟฟ้าหลกัของตวัอ่างและสามารถใชเ้ป็นปุ่มเลือกการท างาน 
 16.6     มีสญัญาณเตือนเม่ืออุณหภูมิสูงเกินกวา่อุณหภูมิตั้งไว ้10 องศาเซลเซียส 
 16.7     มีตวัตดัการท างาน  กรณีท่ีอุณหภูมิของตวัอ่างสูงถึง 135 องศาเซลเซียส  
 16.8     สามารถตั้งเวลาการท างานไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 99 ชัว่โมง 59 นาที 
 16.9     ฝาปิดท าดว้ยเหลก็ไร้สนิม  มีลกัษณะเป็นฝาโคง้  จ านวน 1 ฝา  
 16.10   มีท่ีวางภาชนะท าดว้ยสแตนเลส จ านวน 1 อนั 
 16.11   มีคู่มือประกอบการใชแ้ละการดูแลรักษา 
 16.12   รับประกนัคุณภาพอุปกรณ์ประกอบ  1 ปี   
17. ใชไ้ฟฟ้า 220 โวลต ์50 ไซเกิล 
18. รับประกนัคุณภาพการใชง้านไม่นอ้ยกวา่  2  ปี  
19. มีเอกสารคู่มือการใชง้านเคร่ืองอยา่งนอ้ย 2 ชุด 
20. มีบุคลากรท่ีผา่นการอบรมในการซ่อมบ ารุงรักษาจากโรงงานผูผ้ลิต พร้อมใหบ้ริการอะใหล่ของแทโ้ดยตรงจากผูผ้ลิต 

(ฟรีค่าแรง) ภายในเวลารับประกนั 2 ปี 
21. บริษทัผูผ้ลิตเป็นบริษทัท่ีมีการผลิตไดม้าตรฐานสากล โดยอย่างนอ้ยตอ้งไดรั้บมาตรฐานสากล ISO 9001:2008และ ISO 

13485 : 2003 
22. บริษทัผูข้ายตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 และ ISO17025   
23. ก าหนดส่งมอบภายใน  60  วนั ก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกวา่   90  วนั 
24. มีปรอทวดัอุณหภูมิสูงสุดและชุดตรวจสอบประสิทธิภาพเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือดว้ยไอน ้า  เพ่ือบอกประสิทธิภาพการท างาน

ของเคร่ือง 
25. ท าการสอบเทียบหมอ้น่ึงฆ่าเช้ือดว้ยไอน ้าท่ีอุณหภูมิ 121OC ท่ีไดรั้บการรับรอง  ISO 17025 อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง             

เป็นเวลา 2 ปีหลงัส่งมอบเคร่ือง 
 

....................................................... ผูก้  าหนดรายละเอียด 
                                                                               (ผศ.เรณู ทวชิชาติวิทยากลุ) 

ราคากลาง 430,000.00 บาท  (ส่ีแสนสามหม่ืนบาทถว้น) 


