ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดผสมสารละลายสาหรับปั้มของเหลวแรงดันสูง 1 ชุด
------------------------------------------ด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (สถาบั น โภชนาการ) มี ค วามประสงค์ จ ะประกวดราคา ซื ้อ ครุ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์ ตามรายการ ดังนี้
1. ชุดผสมสารละลายสาหรับปั้มของเหลวแรงดันสูง 1 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ต้องมีผลงาน ดังนี้
4.1 ...............................-...............................................................
5. .................................(คุณสมบัติอื่น).................................
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผลงานที่ระบุข้างต้นนี้ว่าเป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพหรือไม่
กาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่……………-……….……….ระหว่างเวลา…………..น. ถึง……-…….น. ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4 ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 และดูสถานที่ติดตั้งระหว่างเวลา…-........…..น. ถึง……-……….น.
ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170
กาหนดยื่นซองประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

และ เปิดซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการและข้อเสนอทางเทคนิคในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4 ตาบล
ศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดย กาหนดวันเปิดซองเสนอราคา ในวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999
ถนนพุทธมณฑล 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ...................-.................บาทได้ที่ หน่วย
พัส ดุ สถาบั นโภชนาการ มหาวิท ยาลัย มหิ ดล 999 ถนนพุ ทธมณฑล 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170.. ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2555 ถึงวันที่
27 มกราคม 2555
และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง www.gprocurement.go.th, www.mahidol.ac.th, www.inmu.mahidol.ac.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2800 2380 ต่อ 101,102 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2555
(รองศาสตราจารย์พงศธร สังข์เผือก)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อานวยการสถาบันโภชนาการ

เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ NU002/2555
การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตามประกาศ มหาวิทยาลัย (สถาบันโภชนาการ) ลงวันที่ 16 มกราคม 2555
----------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตามรายการ ดังนี้
1. ชุดผสมสารละลายสาหรับปั้มของเหลวแรงดันสูง จานวน
1 ชุด
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของ แท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน
ได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและ
ข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แบบใบเสนอราคา
ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
แบบสัญญาซื้อขาย
แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซื้อดังกล่าว
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่เป็นผู้
ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ต้องมีผลงาน ดังนี้
2.4.1 ..................................-............................................................

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานที่ระบุข้างต้นนี้ว่าเป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพหรือไม่
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี้
3.1 ส่วนที่ 1 (เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(ข) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ค) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคล อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.2 ส่วนที่ 2 (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(2) ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
(3) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(4) …………ฯลฯ..................
3.3 ส่วนที่ 3 (ข้อเสนอทางด้านราคา) ใส่ซองปิดผนึก อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ใบเสนอราคา
(2) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา
4. การยื่นซองประกวดราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอเอกสารแยกเป็น 3 ซอง
1. ซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ
2. ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
3. ซองข้อเสนอทางด้านราคา
ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการ ขูดลบ ขีดออก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอ
ราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท (และเสนอราคาเพียงราคาเดียว) โดยเสนอราคารวม
และ หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวม

ที่เสนอราคาจะต้องตรงกั นทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกั นให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคั ญ โดยคิ ดราคารวมทั้ ง สิ้น ซึ่ง รวมค่า ภาษี มู ล ค่า เพิ่ มและภาษี อากรอื่ น ค่า ขนส่ ง ค่าจดทะเบีย น และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุตามสถานที่ที่กาหนด
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยื่นซองประกวด
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา
4.4 ผู้เสนอราคา จะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุดผสม
สารละลายสาหรับปั้มของเหลวแรงดันสูง จานวน 2 ชุด ไปในซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัย จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางมหาวิทยาลัย
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาตรวจสอบ
ภายใน ..3.. วัน
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจานวน …-…. ชุด เพื่อใช้ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว มหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
4.6 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดู ร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคา
4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคา 3 ซองที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซอง
ถึง ประธานกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา โดยระบุชื่อซองแต่ละซองให้ชัดเจน ยื่นต่อคณะกรรมการ
จัดหาโดยวิธีประกวดราคา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา. 10.00 น. ถึง
10.30 น. ณ
ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เมื่อพ้ นก าหนดเวลายื่ นซองประกวดราคาแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับซอง
ประกวดราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิดซองเอกสารหลักฐาน
ผู้ประกอบการและข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ฯ โดยกาหนดวันเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ฯ

5. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา
จานวน ……-…….. บาท (…………………………….)** โดยหลักประกันการเสนอราคาจะต้องมี
ระยะเวลาการค้าประกันไม่น้อยกว่า......7...วัน นับตั้งแต่วันยื่นซองประกวดราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คนั้นชาระต่อมหาวิทยาลัยหรือ
ก่อนวันนั้นไม่เกิน 7 วัน
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (1)
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณา
เป็นผู้รับจัดหาโดยเร็วตั้งแต่พ้นภาระผูกพัน เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา จะคืน
ให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้รับจัดหา ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 การพิจารณาในการประกวดราคานี้ จะคานึงถึงคุณลักษณะของพัสดุที่เสนอ และพิจารณา
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าเป็นสาคั ญ โดยผู้เสนอราคา
จะต้องแยกซองเสนอเป็น
1. ซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ
2. ซองเสนอทางด้านเทคนิค
3. ซองข้อเสนอด้านราคา
6.2 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิดซองเสนอราคาเฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณา
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค และจะคืนซองเสนอราคาให้แก่ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค
6.3 ในการประกวดราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาตัดสินโดยยึดหลักความคุ้มค่า และ
……........ ( ราคารวม) ……………………..
6.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา หรือ
ในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลัย
(2) ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2
(3) ผู้เสนอราคาที่ ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ
3 หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูก ต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะไม่เปิดซอง

ข้อเสนอด้านราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี
ที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวด
ราคาหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
6.6 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่พิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัย
เป็นสาคัญและให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษ ผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมี
เหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
7. การทาสัญญาซื้อขาย
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา จะต้องทาสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
1.4 กับมหาวิทยาลัยมหิดลภายใน ..7... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จานวนเงินเท่ากับร้อยละ...10... (สิบ %) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะ
ทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คนั้นชาระต่อมหาวิทยาลัยหรือก่อนวัน
นั้นไม่เกิน 7 วัน
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (2)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ……0.2…….ต่อวัน

9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาตามแบบ
ดั ง ร ะ บุ ใ น ข้ อ 1.4
แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี จ ะ ต้ อ ง รั บ ป ร ะ กั น ค ว า ม ช า รุ ด บ ก พ ร่ อ ง ข อ ง
สิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ……1……ปี….-…….เดือน นับถัดจากวันที่ผู้จัดหา
รับมอบ โดยผู้รับจัดหาต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…...7…….วัน นับถัดจาก
วันที่ ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงิน รายได้สถาบันโภชนาการ ปีงบประมาณ
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การลงนามในสั ญ ญาจะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจัดหา และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาซื้อแล้ว ถ้า ผู้รับจัดหา จะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจัดหา จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจัดหาสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากส านัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง
เรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจัดหา จะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหาแล้ว ถอนการเสนอราคา หรือ ไม่
ไปท าสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง ภายในเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดและมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารแจ้ ง เตื อ นแล้ ว
มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกั นการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน ซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ
10.4 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิท์ ี่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด ที่ปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวิทยาลัย(ถ้ามี)

มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดชุดผสมสารละลายสาหรับปั้มของเหลว แรงดันสูง 1 ชุด
1. เป็นชุดสาหรับประกอบปั้มของเหลวเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณสาร โดยใช้หลักการ High
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Performance Liquid Chromatograph (HPLC)
มีชุดวาล์วสาหรับเลือกสารละลายสาหรับปั้มของเครื่อง HPLC ให้ทางานด้วยวิธี Gradient โดย
สามารถเลือกผสมสารได้ไม่น้อยกว่า 4 สารละลาย
สามารถควบคุมการทางานได้จากที่ตัวเครื่องปั้ม HPLC ของสถาบัน
มีระบบ Mixer เพื่อให้สารละลายที่เลือกมาผสมกันก่อนนาสู่ปั้มของ HPLC
มีระบบ Degasser แบบ Membrane เพื่อกาจัดฟองแก๊สก่อนเข้าสู่ส่วน Mixer โดยสามารถเลือก line
ในการกาจัดฟองแก๊สได้ไม่น้อยกว่า 5 lines
มีอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและการใช้งานครบถ้วน
มีคู่มือการใช้งาน และ Circuit Diagram อย่างน้อย 2 ชุด
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเคิล
รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
กาหนดส่งมอบภายใน 90 วัน กาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน

รศ.ดร.พงศธร สังข์เผือก ผู้กาหนดรายละเอียด/ผู้ตรวจสอบ

