ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์
------------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัย มหิ ดล (สถาบันโภชนาการ) มี ความประสงค์จะประกวดราคาซื้ อ ครุ ภ ณ
ั ฑ์
วิทยาศาสตร์ ตามรายการ ดังนี้
1. เครื่องปั่นเซลส์ ลงบนสไลด์ โดยอัตโนมัติ

จานวน

1

เครื่อง

ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซื้ อดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
และไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อเป็ นผูท้ ิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
4. ต้องมีผลงาน ดังนี้
4.1 ........................................-......................................................
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ ในการพิจารณาผลงานที่ ระบุ ข ้างต้นนี้ ว่าเป็ นผลงานที่ ดีและมี คุ ณภาพ
หรื อไม่
5. ผูเ้ สนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : eGP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
6 ผูเ้ สนอราคา ต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับ รายจ่าย หรื อแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะการประกวดราคา และหากมีการทาสัญญากับ
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ต้องจัดทาบัญชี แสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และ
ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาท คู่สัญญาอาจรั บจ่า ยเป็ นเงิ นสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต
แห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่ บุคคลหรื อนิ ติ
บุคคลเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชี

- 2รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554
กาหนดรับฟังคาชี้ แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่……………-……….……….ระหว่าง
เวลา…………..น. ถึง………….น. ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 และดูสถานที่ติดตั้งระหว่างเวลา…........…..น.
ถึง…………….น. ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4 ตาบลศาลายา อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ก าหนดยื่นซองประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้ อ ในวันที่ 26 พฤศจิ กายน 2555
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องประชุ มชั้น 1 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล 999 ถนน
พุทธมณฑล 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 และเปิ ดซองเอกสารหลักฐาน
ผูป้ ระกอบการและข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุ มชั้น
1 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170 โดยกาหนดวันเปิ ดซองเสนอราคา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4 ตาบลศาลายา อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ผูส้ นใจติดต่อขอรับ/ซื้ อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ... ..-....... บาทได้ที่หน่วยพัสดุ ชั้น 1
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170 ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 หรื อสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0 02800 2380 ต่อ 101,102 ในวันและเวลาราชการ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทาง
www.gprocurement.go.th, www.mahidol.ac.th , www.inmu.mahidol.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชนิพรรณ บุตรยี)่
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ผูอ้ านวยการสถาบันโภชนาการ

เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 001/2556 (NU)
การซื้อครุ ภัณฑ์ วิทยาศาสตร์
ตามประกาศ มหาวิทยาลัย (สถาบันโภชนาการ) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
----------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้ อ ครุ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์
ตามรายการ ดังนี้
1. เครื่องปั่นเซลส์ ลงบนสไลด์ โดยอัตโนมัติ

จานวน

1

เครื่อง

ซึ่งพัสดุที่จะซื้ อนี้ตอ้ งเป็ นของ (แท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ) อยูใ่ นสภาพที่จะใช้
งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้ อฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 ตารางเปรี ยบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
1.4 แบบสัญญาซื้ อขาย
1.5 แบบหนังสื อค้ าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซื้ อดังกล่าว
2.2 ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้งงานของทางราชการซึ่ งได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว และไม่
เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อเป็ นผูท้ ิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
2.3 ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ ม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.4 ต้องมีผลงาน ดังนี้
2.4.1 ............................................-..................................................
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาผลงานที่ ระบุ ขา้ งต้นนี้ ว่าเป็ นผลงานที่ ดีและมี คุ ณภาพ
หรื อไม่

-22.5 ผูเ้ สนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
2.6 ผูเ้ สนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรั บ รายจ่าย หรื อแสดงบัญชี รายรั บ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะการประกวดราคา และหากมีการทาสัญญา
กับมหาวิทยาลัยมหิ ดล (สถาบันโภชนาการ) ต้องจัดทาบัญชี แสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร
และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิ นแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชี รายการรั บจ่ายของโครงการที่ บุคคลหรื อนิ ติ
บุคคลเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี้
3.1 ส่ วนที่ 1 (เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(ก) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(ข) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ค) หนังสื อมอบอานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคล อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.2 ส่ วนที่ 2 (ข้ อเสนอทางด้ านเทคนิค) อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(2) ตารางเปรี ยบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
3.3 ส่ วนที่ 3 (ข้ อเสนอทางด้ านราคา) ใส่ ซองปิ ดผนึก อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) ใบเสนอราคา
(2) บัญชีแสดงปริ มาณวัสดุและราคา
4. การยืน่ ซองประกวดราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอเอกสารแยกเป็ น 3 ซอง
1. ซองเอกสารหลักฐานผูป้ ระกอบการ
2. ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
3. ซองข้อเสนอทางด้านราคา

-3ตามที่ กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่ มีเงื่ อนไขใดๆ ทั้ง สิ้ นและจะต้องกรอกข้อความให้
ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการ ขูดลบ ขีดออก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือ
ชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท (และเสนอราคาเพียงราคาเดียว) โดยเสนอราคา
รวม และ หรื อราคาต่อหน่วยและหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอราคาจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง จนกระทัง่ ส่ งมอบพัสดุตามสถานที่ที่กาหนด
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน นับแต่วนั ยื่นซองประกวด
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ไม่เกิ น 90 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
4.4 ผูเ้ สนอราคา จะต้องส่ งแคตตาล็อก และหรื อ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่อง
ปั่นเซลส์ ลงบนสไลด์ โดยอัตโนมัติ จานวน 2 ชุด ไปในซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัย จะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางมหาวิทยาลัย
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็ นสาเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ี
อานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับ แคตตาล็ อก ผูเ้ สนอราคาจะต้องนาต้น ฉบับ มาให้ คณะกรรมการจัดหาโดยวิธี ป ระกวดราคา
ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งตัวอย่างของพัสดุ ที่เสนอจานวน …-…. ชุ ด เพื่อใช้ในการตรวจ
ทดลองหรื อประกอบการพิจารณาและหรื อประกอบสัญญา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบความเสี ยหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรื อไม่ใช้แล้ว มหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่ผเู ้ สนอราคา
4.6 ก่ อ นยื่ น ซองประกวดราคา ผู ้เ สนอราคาควรตรวจดู ร่ างสั ญ ญา รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถว้ น และเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวด
ราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
4.7 ผูเ้ สนอราคาจะต้ อ งยื่น ซองประกวดราคา 3 ซองที่ ปิดผนึกซองเรี ยบร้ อย จ่า หน้าซองถึ ง
ประธานกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา โดยระบุชื่อซองแต่ละซองให้ชดั เจน ยื่นต่อคณะกรรมการ
จัดหาโดยวิธีประกวดราคา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง10.30 น. ณ ห้ อง
ประชุ ม ชั้ น 1 สถาบั นโภชนาการ 999 ถนนพุ ท ธมณฑล4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุ ทธมณฑล จั งหวั ด
นครปฐม 73170 เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซองประกวดราคาแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับซองประกวดราคาโดย
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ข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้ องประชุ มชั้ น 1 สถาบันโภชนาการ
999 ถนนพุทธมณฑล4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดยกาหนดวันเปิ ดซอง
เสนอราคา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุ มชั้ น 1 สถาบันโภชนาการ 999 ถนน
พุทธมณฑล4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
5. หลักประกันการเสนอราคา (จะกาหนดกรณีวงเงินจัดหาเกิน 2,000,000 บาท)
ผู เ้ สนอราคาต้อ งวางหลัก ประกัน การเสนอราคาพร้ อ มกับ การยื ่น ซองประกวดราคา
จานวน ……-……..
บาท (…………………………….)โดยหลักประกัน การเสนอราคาจะต้ องมี
ระยะเวลาการคา้ ประกันไม่ น้อยกว่ า.....-...วัน นับตั้งแต่ วนั ยืน่ ซองประกวดราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่ งเป็ นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชาระต่อมหาวิทยาลัยหรื อก่อน
วันนั้นไม่เกิน 7 วัน
(3) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (1)
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคื นให้ผูเ้ สนอราคาที่ ไม่ได้รับการ
พิจารณาเป็ นผูร้ ับจัดหาโดยเร็ วตั้งแต่พน้ ภาระผูกพัน เว้นแต่ผเู ้ สนอราคารายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับ
จัดหา จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมื่อผูร้ ับจัดหา ได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
6.1 การพิ จ ารณาในการประกวดราคานี้ จะค านึ ง ถึ ง คุ ณ ลัก ษณะของพัส ดุ ที่ เ สนอ และ
พิจารณา ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้ รับประโยชน์สูงสุ ดและคุ ม้ ค่าเป็ นสาคัญ โดยผู้
เสนอราคาจะต้องแยกซองเสนอเป็ น
1. ซองเอกสารหลักฐานผูป้ ระกอบการ
2. ซองเสนอทางด้านเทคนิค
3. ซองข้อเสนอด้านราคา
6.2 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิ ดซองเสนอราคาเฉพาะผูท้ ี่ผ่านการพิจารณา
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค และจะคืนซองเสนอราคาให้แก่ผทู ้ ี่ไม่ผา่ นการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค
6.3 ในการประกวดราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิ นโดยยึดหลักความคุ ม้ ค่า และ
……........ (ราคารวม) ……………………..
6.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาข้อเสนอของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี ดงั ต่อไปนี้
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หรื อ ในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลัย
(2) ผูเ้ สนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2
(3) ผูเ้ สนอราคาที่ ยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตาม
ข้อ 3 หรื อยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะไม่เปิ ด
ซองข้อเสนอด้านราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจาก
เงื่ อนไขของเอกสารประกวดราคา ในส่ วนที่มิใช่ สาระสาคัญ ซึ่ งอยู่ในดุ ลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
6.5 ในการตัด สิ น การประกวดราคาหรื อ ในการท าสั ญ ญา คณะกรรมการจัด หาโดยวิ ธี
ประกวดราคาหรื อมหาวิทยาลัยมีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
6.6 มหาวิทยาลัย ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ท ธิ ที่จะไม่ รับราคาต่ า สุ ด หรื อราคาหนึ่ งราคาใดหรื อราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลื อกซื้ อในจานวนหรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใดหรื อ
อาจจะยกเลิ กการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้ อเลยก็ได้สุดแต่พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
มหาวิท ยาลัย เป็ นส าคัญและให้ถือว่า การตัดสิ นของมหาวิทยาลัย เป็ นเด็ ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ย กร้ อง
ค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษ ผูเ้ สนอราคา
เสมือนเป็ นผูท้ ิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริ ตหรื อมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา
7. การทาสั ญญาซื้อขาย
ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับจัดหา จะต้องทาสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ข้อ 1.4 กับมหาวิทยาลัยมหิ ดลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 10 (สิ บ %) ของราคาสิ่ งของที่ประกวดราคาได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่ งเป็ นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คนั้นชาระต่อมหาวิทยาลัยหรื อก่อน
วันนั้นไม่เกิน 7 วัน
(3) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (2)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาแล้ว
8. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้ อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
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9. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลื อกให้เป็ นผูร้ ับจัดหา ซึ่ งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาตาม
แบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่ ซ้ื อขายที่เกิ ดขึ้ น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ….-….เดือน นับถัดจากวันที่ผูจ้ ดั หารับมอบ โดยผูร้ ับจัดหาต้องรี บ
จัดการซ่ อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิ มภายใน…...7…….วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งความชารุ ด
บกพร่ อง
10. การจ่ ายเงินล่วงหน้ า
ผู ้เ สนอราคามี สิ ทธิ เ สนอขอรั บ เงิ น ล่ ว งหน้ า ในอั ต ราไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ….-.….ของราคาสิ่ งของ
ที่เสนอขาย แต่ท้ งั นี้ จะต้องส่ งมอบหลักประกันเงิ นล่วงหน้า เป็ นหนังสื อค้ าประกันของธนาคารในประเทศ
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 (3) ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
11. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
11.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้ อครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ สถาบันโภชนาการปี งบประมาณ
2556 การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่ อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุ ม ตั ิ เงิ นจาก มหาวิทยาลัยมหิ ดล
(สถาบันโภชนาการ) แล้วเท่านั้น
11.2 เมื่อมหาวิทยาลัย ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจัดหา และได้ตกลงซื้ อ
สิ่ ง ของตามการประกวดราคาซื ้ อ แล้ว ถ้า ผู้รั บ จัด หา จะต้อ งสั ่ง หรื อ น าสิ ่ ง ของดัง กล่า วเข้า มาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูร้ ับจัดหา จะต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของที่ซ้ื อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพาณิ ช ยนาวี ภายใน 7 วัน นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ ผูร้ ั บจัด หาสั่ ง หรื อ ซื้ อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นใด
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซ้ื อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับ
เรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การพาณิ ชยนาวีให้บรรทุกสิ่ งของนั้น โดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุก
ของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจัดหา จะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
11.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งมหาวิทยาลัยได้คดั เลือกให้เป็ นผูร้ ับจัดหาแล้ว ถอนการเสนอราคา หรื อ
ไม่ ไปทาสั ญญาหรื อข้ อตกลง ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดและมหาวิทยาลัยได้ มีการแจ้ งเตือนแล้ ว
มหาวิทยาลัยจะริ บหลักประกันการเสนอราคา หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันการเสนอราคาทันที

-7และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ
11.4 มหาวิทยาลัย สงวนสิ ทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด ที่ปรี กษาทางกฎหมาย หรื อ นิติกรของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
11.5 เงื่ อนไขและคุ ณสมบัติของบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องปฏิบตั ิตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่ อง หลักเกณฑ์และแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรื อนิติบุคคลเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(1) บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญา (ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่
ในฐานะเป็ นผู ้ไ ม่ แ สดงบัญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ย หรื อแสดงบัญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ยไม่ ถู ก ต้อ งครบถ้ว นใน
สาระสาคัญ
(2) บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูล
จัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
(3) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี เงิ นฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิ น
แต่ละครั้ง ซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ก่อนิ ติสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งได้มีการ
ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็ นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ เว้นแต่บุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชี รายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรื อ
ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดงั กล่าวแล้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดคุณสมบัติเครื่ องปั่ นเซลส์ลงบนสไลด์โดยอัตโนมัติ 1 เครื่ อง
(Cytospin/cytocentrifuge)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

เป็ นเครื่ องมือใช้เตรี ยมตัวอย่างของสิ่ งส่ งตรวจจากร่ างกายลงบนสไลด์โดยอัตโนมัติ
เซลส์ที่ได้บนสไลด์ตอ้ งเป็ นพื้นผิวบาง (Thinlayer)
กรวยรับสิ่ งส่ งตรวจใจการปั่ นมีให้เลือกหลายแบบสามารถใช้กบั Specimen หลายขนาด
สิ่ งส่ งตรวจจะถูกดูดซับของเหลวในส่ วนที่เกินโดย Filter Card
ตั้งความเร็ วในการปั้ นเหวีย่ งได้ต้ งั แต่ 200 – 2000 rpm และตั้งเวลาในการปั่ นได้ต้ งั แต่ 1-99 นาที โดย
แสดงค่าที่ต้ งั ขณะทางานบนหน้าปัทม์
สามารถตั้งอัตราความเร่ งความเร็ วได้อย่างน้อย 3 ระดับ คือ High,Med Low
สามารถเลือกตั้งโปรแกรมเก็บข้อมูลการทางานได้ในกรณี ที่ตวั อย่างส่ งตรวจแตกต่างกัน
หัวปั่ นเป็ นระบบปิ ดและยกเข้า-ออกจากตัวเครื่ องได้สะดวกโดยไม่ตอ้ งใช้เครื่ องมือ และสามารถนาไป
ฆ่าเชื้อโดยวิธี autoclave ได้
มีระบบสัญญาณเสี ยงเตือน และหยุดทางานเมื่อเครื่ องอยูใ่ นลักษณะผิดปกติเช่น การปั่ นไม่สมดุลย์
เครื่ องจะทางานเมื่อฝาปิ ดเครื่ องเรี ยบร้อยแล้วและล็อคตลอดเวลา
ตัวเครื่ องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่ องปั่ น (Centrifuge) IEC 61010
อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่ อง
12.1 หัวปั่ น (Seal Head)
1
ชิ้น
12.2 Cytoclip อย่างน้อย
12
ชิ้น
12.3 Chamber อย่างน้อย
12
ชิ้น
12.4 White Filter Card 200 ชิ้น/กล่อง อย่างน้อย
1
กล่อง
รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
ใช้ไฟฟ้ า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์
มีคู่มือการใช้งานและบารุ งรักษาเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
กาหนดส่ งมอบภายใน 90 วัน กาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
------------------------------------------------------------..........……………………………………. ผูก้ าหนดรายละเอียด
……………………………………………………. ผูต้ รวจสอบ

ใบเสนอราคาซื้อ
เรี ยน ประธานคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา
1. ข้าพเจ้า.................................... ............................. อยูเ่ ลขที่ .............................................
ถนน ........................................ ตาบล/แขวง................................... อาเภอ/เขต..............................................
จังหวัด ................................... โทรศัพท์........................................... โดย .....................................................
ผูล้ งนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาซื้ อ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่
.............NU001/2556............................... โดยตลอดและยอมรั บข้อกาหนดและเงื่ อนไขนั้นแล้ว รวมทั้ง
รับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดและไม่เป็ นผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้า ขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริ การ ตามข้อกาหนดเงื่ อนไขรายละเอียดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ แห่งเอกสารประกวดราคาซื้ อ ดังต่อไปนี้
ลาดับ
ราคาต่อหน่วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวนเงินรวม
รายการ
จานวน
ที่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่ องปั่ นเซลส์ลงบนสไลด์ 1 เครื่อง
โดยอัตโนมัติ

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น (.........................................................................................)
เป็ นเงินทั้งสิ้ น .............................……………….บาท (……………………………….…....................) ซึ่ งได้
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน ………………….…..บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ย
แล้ว
3. คาเสนอนี้จะยืนอยูเ่ ป็ นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วนั ยืน่ ซองประกวดราคา และ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล อาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรื อระยะเวลาที่
ได้ยดื ไปตามเหตุผลอันสมควร ที่มหาวิทยาลัยมหิดลร้องขอ

2
4. กาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ข้าพเจ้ารับรองที่ส่งมอบพัสดุตามเอกสารการประกวดราคาโดย
ครบถ้วนถูกต้องภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้ อขาย
5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับจัดหา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.1
ท าสั ญ ญาตามแบบสั ญ ญาซื้ อขายแนบท้ า ยเอกสารประกวดราคากั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใน ..7... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งให้ไปทาสัญญา
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารประกวดราคา
ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิ ดล ก่อนหรื อในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็ นจานวนร้อยละ ...-... ของราคาตาม
สัญญา ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ริ บหลักประกันการเสนอราคา หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสี ยหายใดๆ ที่
อาจมีแก่มหาวิทยาลัยมหิ ดล และมหาวิทยาลัยมหิ ดลมีสิทธิ จะให้ผเู ้ สนอราคารายอื่นเป็ นผูป้ ระกวดราคาได้
หรื อมหาวิทยาลัยมหิ ดลอาจเรี ยกประกวดราคาใหม่ก็ได้
6. ข้าพเจ้ายอมรับว่ามหาวิทยาลัยมหิ ดลไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรื อใบเสนอราคา
ใดๆ รวมทั้งไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขา้ พเจ้าได้เข้าเสนอราคา
7. เพื่อเป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทาความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
คาเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ................…...........…………………………………เพื่อเป็ นหลักประกันการเสนอ
ราคา เป็ นจานวนเงิน……………………บาท (……………………………………………………….) มา
พร้อมกันนี้
8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยนื่ พร้อมใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีวา่ มหาวิทยาลัยมหิ ดลไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรื อตกหล่น
9. ใบเสนอราคานี้ได้ยนื่ เสนอโดยบริ สุทธิ์ ยตุ ิธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรื อการสมรู ้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อหลายบุคคล หรื อกับห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั ใดๆ ที่ได้ยื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่..…......เดือน....….......................พ.ศ......…....
(ลงชื่อ)…………….………………………………
(..……………………..............…………...)
ตาแหน่ง.....…............…......…..…………………..
ประทับตรา (ถ้ามี)

