
 

 
 
 

  

 
 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล (สถาบันโภชนาการ) 
เร่ือง  ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 

 ------------------------------------------- 
 
 ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบนัโภชนาการ)  มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์    ตามรายการ ดงัน้ี 
 
 1. เคร่ืองป่ันเซลส์ลงบนสไลด์โดยอตัโนมัติ            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
ตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืน 
บาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัท าและแสดงบญัชี 
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รายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554   
ประกาศ ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม  พ.ศ.2554 

 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 26  พฤศจิกายน 2555   
ระหวา่งเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 999 ถนน
พุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170  และเปิดซองเอกสารหลกัฐาน
ผูป้ระกอบการและขอ้เสนอทางเทคนิค ในวนัท่ี  26  พฤศจิกายน 2555     เวลา  11.00   น. ณ ห้องประชุมชั้น 
1  สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม 73170    โดยก าหนดวนัเปิดซองเสนอราคา ในวนัท่ี  26  พฤศจิกายน 2555      เวลา  13.30 น.          
ณ หอ้งประชุมชั้น 1 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 999  ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 

 
 ผูส้นใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ... ..-....... บาทไดท่ี้หน่วยพสัดุ ชั้น 1   
สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 999  ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม 73170 ระหวา่งวนัท่ี  5  พฤศจิกายน 2555       ถึงวนัท่ี  23  พฤศจิกายน 2555      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    5   พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
 
 
    

    (ผูช่้วยศาสตราจารยช์นิพรรณ  บุตรยี)่ 
                           รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
                         ผูอ้  านวยการสถาบนัโภชนาการ 
 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.mahidol.ac.th/


  
เอกสารประกวดราคาซ้ือ  เลขที ่001/2556 (NU) 

การซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
    ตามประกาศ มหาวิทยาลยั (สถาบันโภชนาการ) ลงวนัที่ 5  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

----------------------------------------- 
 

 ดว้ย มหาวทิยาลยัมหิดล  (สถาบนัโภชนาการ)  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “มหาวิทยาลยั”  มีความ
ประสงคจ์ะประกวดราคาซ้ือ  ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์  
ตามรายการ  ดงัน้ี 
 

 1. เคร่ืองป่ันเซลส์ลงบนสไลด์โดยอตัโนมัติ            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 เวน้แต่รัฐบาลของผู ้

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

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

2.6 ผูเ้สนอราคา ตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
 ทั้งน้ี ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูช้นะการประกวดราคา และหากมีการท าสัญญา
กบัมหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัโภชนาการ) ตอ้งจดัท าบญัชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร 
และตอ้งรับจ่ายเงินผ่านบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาท คู่สญัญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้ตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าและแสดงบญัชี
รายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554   
ประกาศ ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม  พ.ศ.2554 

3.  หลกัฐานการเสนอราคา 

 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 
 3.1 ส่วนที ่ 1  (เอกสารหลกัฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     
    (ข) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม    
    (ค) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจ
ใหบุ้คคล 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 

http://www.gprocurement.go.th/
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ตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ินและจะตอ้งกรอกขอ้ความให้
ถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน   จ  านวนเงินท่ีเสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและ
ตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการ  ขดูลบ  ขีดออก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือ
ช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา  (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง     

4.2  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท (และเสนอราคาเพียงราคาเดียว) โดยเสนอราคา
รวม และ หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง   ทั้งน้ี 
ราคารวมท่ีเสนอราคาจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัให้ถือ
ตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง   ค่าจด
ทะเบียน และค่าใชจ่้ายทั้งปวง จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุตามสถานท่ีท่ีก าหนด   

 ราคาท่ีเสนอ  จะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกวา่  90  วนั  นบัแต่วนัยื่นซองประกวด
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ไม่เกิน  90 วนั  นบัถดัจากวนัลงนาม
ในสัญญา   

4.4 ผูเ้สนอราคา  จะตอ้งส่งแคตตาล็อก  และหรือ รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ   เคร่ือง
ป่ันเซลส์ลงบนสไลด์โดยอตัโนมัติ  จ านวน 2 ชุด  ไปในซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคเพื่อประกอบการ
พิจารณา หลกัฐานดงักล่าวน้ี มหาวทิยาลยั จะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางมหาวทิยาลยั 

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

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

4.6 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู ้เสนอราคาควรตรวจดู ร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ  ใหถ่ี้ถว้น และเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองประกวด
ราคาตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา 

  4.7  ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคา 3 ซองท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง 
ประธานกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา  โดยระบุช่ือซองแต่ละซองให้ชดัเจน   ยื่นต่อคณะกรรมการ
จดัหาโดยวิธีประกวดราคา  ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ระหวา่งเวลา 10.00 น. ถึง10.30  น. ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 1  สถาบันโภชนาการ 999 ถนนพุทธมณฑล4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170  เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองประกวดราคาแลว้มหาวทิยาลยัจะไม่รับซองประกวดราคาโดย
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เด็ดขาด และคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา  จะเปิดซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการและ
ขอ้เสนอทางเทคนิค ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555  เวลา  11.00  น. ณ ห้องประชุมช้ัน 1  สถาบันโภชนาการ 
999 ถนนพุทธมณฑล4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดยก าหนดวนัเปิดซอง
เสนอราคา ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 1  สถาบันโภชนาการ 999 ถนน
พุทธมณฑล4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 73170 

 5. หลกัประกันการเสนอราคา (จะก าหนดกรณวีงเงินจัดหาเกนิ 2,000,000 บาท) 
  ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการยื ่นซองประกวดราคา  
จ านวน  ……-……..  บาท  (…………………………….)โดยหลักประกันการเสนอราคาจะต้องมี
ระยะเวลาการค า้ประกนัไม่น้อยกว่า.....-...วนั นับตั้งแต่วนัยืน่ซองประกวดราคา  โดยหลกัประกนัให้ใชอ้ยา่ง
หน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลยัหรือก่อน
วนันั้นไม่เกิน 7 วนั 
  (3) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ้ 1.5 (1)  
    หลกัประกนัการเสนอราคาตามขอ้น้ี มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผูเ้สนอราคาท่ีไม่ได้รับการ
พิจารณาเป็นผูรั้บจดัหาโดยเร็วตั้งแต่พน้ภาระผกูพนั เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บ
จดัหา จะคืนใหต่้อเม่ือไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูรั้บจดัหา ไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
               การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 

6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
6.1   การพิจารณาในการประกวดราคาน้ี จะค านึงถึงคุณลักษณะของพสัดุท่ีเสนอ  และ

พิจารณา ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค ท่ีทางมหาวิทยาลยัจะได้รับประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่าเป็นส 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
ประกวดราคาหรือมหาวทิยาลยัมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้มหาวทิยาลยัมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

6.6 มหาวิทยาลยัทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ไดแ้ละอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจดัซ้ือเลยก็ไดสุ้ดแต่พิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของทาง
มหาวิทยาลยัเป็นส าคญัและให้ถือว่าการตดัสินของมหาวิทยาลยัเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งมหาวิทยาลยัจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษ   ผูเ้สนอราคา
เสมือนเป็นผูทิ้้งงาน หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการ
เสนอราคา 

7. การท าสัญญาซ้ือขาย 
     ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งท าสัญญาตามแบบสัญญา ดงัระบุใน
ขอ้ 1.4 กบัมหาวิทยาลยัมหิดลภายใน  7   วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญา
เป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ 10   (สิบ %) ของราคาส่ิงของท่ีประกวดราคาได ้ให้มหาวิทยาลยัยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีก่อนท่ีใชเ้ช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลยัหรือก่อน
วนันั้นไม่เกิน 7 วนั 
 (3)  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ้ 1.5 (2)  

   หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีคู่สัญญาพน้จากขอ้ผกูพนั
ตามสัญญาแลว้ 

8. อตัราค่าปรับ 
     ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย  ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ 0.20  ต่อวนั 
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9. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 

  ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหา ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาตาม
แบบดงัระบุในขอ้ 1.4 แล้วแต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1   ปี….-….เดือน นบัถดัจากวนัท่ีผูจ้ดัหารับมอบ โดยผูรั้บจดัหาตอ้งรีบ
จดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน…...7…….วนั นับถดัจากวนัท่ี ได้รับแจง้ความช ารุด
บกพร่อง  
10.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
          ผู ้เสนอราคามีสิทธิ เสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่ เกินร้อยละ….-.….ของราคาส่ิงของ 
ท่ีเสนอขาย แต่ทั้งน้ีจะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหน้า เป็นหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารในประเทศ 
ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.5 (3) ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัก่อนการรับช าระเงินล่วงหนา้นั้น 
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
  11.1    เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินรายได้สถาบันโภชนาการปีงบประมาณ 
2556   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเม่ือ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมติัเงินจาก มหาวิทยาลัยมหิดล 
(สถาบนัโภชนาการ)  แลว้เท่านั้น 
  11.2  เม่ือมหาวิทยาลยัได้คดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจดัหา และได้ตกลงซ้ือ
ส่ิงของตามการประกวดราคาซื้อแลว้ ถา้ผู ้รับจัดหา จะตอ้งสั ่งหรือน าสิ่งของดงักล่าวเขา้มาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขน
ไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งปฏิบติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงัน้ี 
 (1) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วนั นับตั้ งแต่วนัท่ีผูรั้บจดัหาสั่ง หรือซ้ือของจาก
ต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
 (2) จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวใีหบ้รรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุก
ของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจดัหา จะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

11.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหาแลว้ ถอนการเสนอราคา หรือ 
ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและมหาวิทยาลัยได้มีการแจ้งเตือนแล้ว 
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
ในฐานะเป็นผู ้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคญั 

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

 (3)  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผ่านบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั เวน้แต่การรับจ่ายเงิน
แต่ละคร้ัง ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

  ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ก่อนิติสัมพนัธ์กบับุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงไดมี้การ
ระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือวา่เป็นคู่สัญญาท่ีไม่ไดแ้สดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั เวน้แต่บุคคลนั้นจะไดแ้สดงบญัชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดงักล่าว หรือ
ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และมีการสั่งเพิกถอนรายช่ือจากบญัชีดงักล่าวแลว้ 
  
                        

 มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

  
  

       



รายละเอียดคุณสมบติัเคร่ืองป่ันเซลส์ลงบนสไลดโ์ดยอตัโนมติั 1 เคร่ือง 

(Cytospin/cytocentrifuge) 

1.  เป็นเคร่ืองมือใชเ้ตรียมตวัอยา่งของส่ิงส่งตรวจจากร่างกายลงบนสไลดโ์ดยอตัโนมติั 
2. เซลส์ท่ีไดบ้นสไลดต์อ้งเป็นพื้นผวิบาง (Thinlayer) 
3. กรวยรับส่ิงส่งตรวจใจการป่ันมีใหเ้ลือกหลายแบบสามารถใชก้บั Specimen หลายขนาด 
4. ส่ิงส่งตรวจจะถูกดูดซบัของเหลวในส่วนท่ีเกินโดย Filter Card 
5. ตั้งความเร็วในการป้ันเหวีย่งไดต้ั้งแต่ 200 – 2000 rpm และตั้งเวลาในการป่ันไดต้ั้งแต่ 1-99 นาที โดย

แสดงค่าท่ีตั้งขณะท างานบนหนา้ปัทม ์
6. สามารถตั้งอตัราความเร่งความเร็วไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ระดบั คือ High,Med Low 
7.  สามารถเลือกตั้งโปรแกรมเก็บขอ้มูลการท างานไดใ้นกรณีท่ีตวัอยา่งส่งตรวจแตกต่างกนั 
8. หวัป่ันเป็นระบบปิดและยกเขา้-ออกจากตวัเคร่ืองไดส้ะดวกโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือ และสามารถน าไป

ฆ่าเช้ือโดยวธีิ autoclave ได ้
9. มีระบบสัญญาณเสียงเตือน และหยดุท างานเม่ือเคร่ืองอยูใ่นลกัษณะผดิปกติเช่น การป่ันไม่สมดุลย ์
10. เคร่ืองจะท างานเม่ือฝาปิดเคร่ืองเรียบร้อยแลว้และล็อคตลอดเวลา 
11. ตวัเคร่ืองผา่นมาตรฐานความปลอดภยัของเคร่ืองป่ัน (Centrifuge) IEC 61010 
12. อุปกรณ์ประกอบการใชง้านเคร่ือง 

12.1 หวัป่ัน (Seal Head)    1 ช้ิน 
12.2  Cytoclip อยา่งนอ้ย    12 ช้ิน 
12.3 Chamber อยา่งนอ้ย    12 ช้ิน 
12.4 White Filter Card 200 ช้ิน/กล่อง อยา่งนอ้ย  1 กล่อง 

13. รับประกนัคุณภาพอยา่งนอ้ย 1 ปี 
14. ใชไ้ฟฟ้า 220 โวลท ์50 เฮิร์ตซ์ 
15. มีคู่มือการใชง้านและบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษอยา่งละ 1 ชุด 
16. ก าหนดส่งมอบภายใน 90 วนั ก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

------------------------------------------------------------- 
 

..........……………………………………. ผูก้  าหนดรายละเอียด 
 

……………………………………………………. ผูต้รวจสอบ 



                 ใบเสนอราคาซ้ือ  
 
เรียน     ประธานคณะกรรมการจดัหาโดยวธีิประกวดราคา 

  1. ขา้พเจา้.................................... ............................. อยูเ่ลขท่ี ............................................. 
ถนน ........................................ ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั ................................... โทรศพัท.์.......................................... โดย ..................................................... 
ผูล้งนามขา้งทา้ยน้ี ไดพ้ิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาซ้ือ และเอกสารเพิ่มเติม (ถา้มี) เลขท่ี 
.............NU001/2556............................... โดยตลอดและยอมรับขอ้ก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว  รวมทั้ง
รับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ 

          2. ขา้พเจา้ ขอเสนอรายการพสัดุ  รวมทั้งบริการ  ตามขอ้ก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะ แห่งเอกสารประกวดราคาซ้ือ  ดงัต่อไปน้ี     
ล าดบั
ท่ี 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวนเงินรวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองป่ันเซลส์ลงบนสไลด์
โดยอตัโนมติั   

 1 เคร่ือง    

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (.........................................................................................)  

 
เป็นเงินทั้งส้ิน .............................……………….บาท (……………………………….…....................) ซ่ึงได้
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน ………………….…..บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ย
แลว้ 
  3. ค าเสนอน้ีจะยนือยูเ่ป็นระยะเวลา 90 วนั นบัตั้งแต่วนัยืน่ซองประกวดราคา และ
มหาวทิยาลยัมหิดล อาจรับค าเสนอน้ี ณ เวลาใดก็ไดก่้อนท่ีจะครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว หรือระยะเวลาท่ี
ไดย้ดืไปตามเหตุผลอนัสมควร ท่ีมหาวทิยาลยัมหิดลร้องขอ 
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 4. ก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ขา้พเจา้รับรองท่ีส่งมอบพสัดุตามเอกสารการประกวดราคาโดย
ครบถว้นถูกตอ้งภายใน   90  วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาซ้ือขาย  
 5.   ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา  ขา้พเจา้รับรองท่ีจะ 
 5.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญา ซ้ือขายแนบท้าย เอกสารประกวดราคากับ
มหาวทิยาลยัมหิดล ภายใน  ..7... วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ใหไ้ปท าสัญญา 

        5.2  มอบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7 ของเอกสารประกวดราคา 
ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัมหิดล ก่อนหรือในขณะท่ีไดล้งนามในสัญญา เป็นจ านวนร้อยละ ...-... ของราคาตาม
สัญญา ท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบเสนอราคาน้ี เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาโดยถูกตอ้งและครบถว้น  
  หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัใหค้รบถว้นตามท่ีระบุไวข้า้งตน้น้ี ขา้พเจา้ยอมใหม้หาวทิยาลยัมหิดล 
ริบหลกัประกนัการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนั รวมทั้งยนิดีชดใชค้่าเสียหายใดๆ ท่ี
อาจมีแก่มหาวทิยาลยัมหิดล และมหาวทิยาลยัมหิดลมีสิทธิจะใหผู้เ้สนอราคารายอ่ืนเป็นผูป้ระกวดราคาได ้
หรือมหาวทิยาลยัมหิดลอาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได ้

6.  ขา้พเจา้ยอมรับวา่มหาวิทยาลยัมหิดลไม่มีความผกูพนัท่ีจะรับค าเสนอน้ี  หรือใบเสนอราคา
ใดๆ  รวมทั้งไม่ตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกิดข้ึนในการท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา 
                     7. เพื่อเป็นหลกัประกนัในการปฏิบติัโดยถูกตอ้ง ตามท่ีไดท้  าความเขา้ใจและตามความผกูพนัแห่ง
ค าเสนอน้ี ขา้พเจา้ขอมอบ................…...........…………………………………เพื่อเป็นหลกัประกนัการเสนอ
ราคา เป็นจ านวนเงิน……………………บาท (……………………………………………………….) มา
พร้อมกนัน้ี 
            8. ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ  ท่ีไดย้ืน่พร้อมใบเสนอราคาน้ี 
โดยละเอียดแลว้ และเขา้ใจดีวา่มหาวทิยาลยัมหิดลไม่ตอ้งรับผดิชอบใดๆ ในความผดิพลาด หรือตกหล่น 

9. ใบเสนอราคาน้ีไดย้ืน่เสนอโดยบริสุทธ์ิยติุธรรมและปราศจากกลฉอ้ฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกนั
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคล หรือกบัหา้งหุน้ส่วน บริษทัใดๆ  ท่ีไดย้ื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกนั 
 

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

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

                   ประทบัตรา (ถา้มี) 
 


