มหาวิทยาลัยมหิ ดล (สถาบันโภชนาการ)
999 ถนนพุทธมณฑล 4 ตําบลศาลายา
พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร. 02 800 2380 ต่อ 101,102
โทรสาร .0 2441 9345
ที่ ศธ 0517.211(1.3)/พ 008/2555
วันที่ 21 สิ งหาคม 2555
เรื่ อง ขอเชิญยืน่ เอกสารเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ
เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย เงื่อนไขการจัดหา
ด้วย มหาวิทยาลัยมหิ ดล (สถาบันโภชนาการ) จะดําเนินการจัดหา เครื่ องวิเคราะห์
ไนโตรเจน/โปรตีนจํานวน 1 เครื่ อง โดยวิธีคดั เลือก
มหาวิทยาลัยมหิ ดล จึงขอให้ท่านส่ งเอกสารตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย เพื่อพิจารณาตรวจสอบ*
คุณสมบัติ/*ผลงาน/*รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโดยขอให้ยนื่ เอกสาร ณ ห้องประชุมชั้น 1 เลขที่ 999
อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ภายในเวลา 10.00 น.วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 หากพ้นกําหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้า
รับการคัดเลือก
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วย
พัสดุ สถาบันโภชนาการ ชั้น 1 เลขที่ 999 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ถ.พุทธมณฑล 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2800 2380 ต่อ 101,102 หมายเลขโทรสาร 0
2441 9345
ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม)
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ โกศัลวัฒน์)
ตําแหน่ง ประธานกรรมการจัดหาโดยวิธีคดั เลือก

เงือ่ นไขการจัดหา
รายการ ซื้อ เครื่องวิเคราะห์ ไนโตรเจน/โปรตีนจํานวน 1 เครื่อง
………………………..

ด้วย มหาวิทยาลัยมหิ ดล (สถาบันโภชนาการ) ซึ่งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความ
ประสงค์จะดําเนิ นการจัดหา เครื่ องวิเคราะห์ ไนโตรเจน/โปรตีนจํานวน 1 เครื่ องโดยมีขอ้ แนะนําและ
ข้อกําหนด ดังต่อไปนี้.เอกสารแนบท้ ายเงื่อนไขการจัดหา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสื อคํ้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
(2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
2. คุณสมบัตขิ องผู้รับจัดหา
2. 1 ผูร้ ับจัดหาต้องเป็ น นิติบุคคล ผูม้ ีอาชีพรับจัดหาโดยตรงในรายการที่จดั หา
2.2 ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่
เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อเป็ นผูท้ ิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิ ดล
2.3 ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สัง่ ให้สละสิ ทธิ์ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.4 ต้องมีผลงาน ดังนี้
2.4.1 ......................................-........................................................
2.4.2 .............................................................................................
2.5. ..........................................(คุณสมบัติอื่น).......................................
3. หลักฐานการเสนอเพือ่ เข้ ารับการคัดเลือกเป็ นผู้รับจัดหา
ผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี้
3.1 ส่ วนที่ 1 (เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ) อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(ก) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(ข) สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม

(ค) หนังสื อมอบอํานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคล อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.2 ส่ วนที่ 2 (ข้ อเสนอทางด้ านเทคนิค) อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(ก) แคตตาล็อกและหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(ข) สําเนาหนังสื อรับรองผลงานพร้อมสําเนาคู่ฉบับสัญญา
3.3 ส่ วนที่ 3 (ข้ อเสนอทางด้ านราคา) ใส่ ซองปิ ดผนึก อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) ใบเสนอราคา มีกาํ หนดยืนราคา 60 วันนับตั้งแต่วนั ยืน่ ข้อเสนอทางด้านราคา
(2) บัญชีแสดงปริ มาณวัสดุและราคา
4. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีคดั เลือก จะเปิ ดซองเสนอราคาเฉพาะผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกทางด้านเทคนิ ค และ
จะคืนซองเสนอราคาให้แก่ผทู ้ ี่ไม่ผา่ นการคัดเลือกทางด้านเทคนิค
และสงวนสิ ทธิ์ที่จะเชิญผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกทางด้านเทคนิครายใด ให้เสนอราคาอีกหรื อไม่กไ็ ด้ โดย
ผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกทางด้านเทคนิค ต้องพร้อมที่จะเสนอราคากับคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีคดั เลือกได้
ทันทีเมื่อได้รับเชิญให้เสนอราคา
ในการคัดเลือกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิ นโดยยึดหลักความคุม้ ค่าและ (*ราคารวม/)
5. ระยะเวลาการส่ งมอบพัสดุ
ผูเ้ สนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ไม่ เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้ อ
ขาย
6. การทําสั ญญาซื้อขาย
ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับจัดหา จะต้องทําสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3
กับมหาวิทยาลัยมหิ ดลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 10 (สิ บ %) ของราคาสิ่ งของที่ได้รับคัดเลือก ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึ่งเป็ นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คนั้นชําระต่อมหาวิทยาลัยหรื อก่อน
วันนั้นไม่เกิน 7 วัน
(3) หนังสื อคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.3 (2)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาแล้ว
7. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ0.2 ต่อวัน

8. การรับประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับจัดหา ซึ่ งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทําสัญญาซื้ อ
ขาย ตามแบบดังระบุในข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่ซ้ือขายที่
เกิ ดขึ้นภายในระยะเวลาไม่ น้อยกว่ า 1 ปี นับแต่วนั ที่ผูจ้ ดั หาได้รับมอบ โดยผูร้ ั บจัดหาต้องรี บจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
9. การจ่ ายเงินล่ วงหน้ า
ผูเ้ สนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ…-..….ของราคาสิ่ งของที่เสนอ
ราคา แต่ท้ งั นี้จะต้องส่ งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็ นหนังสื อคํ้าประกัน ของธนาคารในประเทศ ตาม
แบบดังระบุในข้อ 1.3 (3) ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการรับชําระเงินล่วงหน้านั้น
10. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
10.1 เงินค่าพัสดุสาํ หรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงิน เงินจากเงินขยายโครงการบริการวิชาการ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ 2555
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํา ได้ต่ อ เมื่ อ มหาวิ ท ยาลัย ได้รั บ อนุ ม ัติ เ งิ น จาก สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล แล้วเท่านั้น
10.2 มหาวิทยาลัย ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาตํ่าสุ ดหรื อราคาหนึ่ งราคาใด หรื อราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาคัดเลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจัดหาก็ได้ หรื อ อาจจะยกเลิกการ
จัดหาโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็ นสําคัญ
และให้ถือว่าการตัดสิ นของมหาวิทยาลัยหรื อคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีคดั เลือก เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอ
ราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้
10.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งมหาวิทยาลัย ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดดังระบุไว้ใน ข้อ 5 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหาย (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจัดหา และได้ตกลงซื้อสิ่ งของตาม
รายการที่จดั หาแล้ว ถ้าผูร้ ับจัดหา จะต้องสั่งหรื อนําสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้อ งนํ า เข้า มาโดยทางเรื อในเส้ น ทางที่ มี เ รื อไทยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บ ริ การรั บ ขนได้ ต ามที่
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูร้ ับจัดหา จะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรื อนําสิ่ งของที่ซ้ื อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผูร้ ั บจัดหาสั่ง หรื อซื้ อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นใด
(2)
จัด การให้สิ่ ง ของที่ ซ้ื อ ขายดัง กล่ า วบรรทุ ก โดยเรื อไทย หรื อเรื อที่ มี สิท ธิ
เช่ น เดี ย วกับ เรื อไทย จากต่ า งประเทศมายัง ประเทศไทย เว้น แต่ จ ะได้รั บ อนุ ญ าตจากสํ า นั ก งาน

คณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวีให้บรรทุกสิ่ งของนั้น โดยเรื ออื่นที่มิใช่ เรื อไทย ซึ่ งจะต้องได้รับ
อนุ ญาตเช่ นนั้นก่ อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจัดหา จะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
10.5 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งมหาวิทยาลัยได้คดั เลือกให้เป็ นผูร้ ับจัดหาแล้ว ถอนการเสนอราคา หรื อ ไม่ ไป
ทํ า สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง ภายในเวลาที่ ม หาวิท ยาลัย กํา หนดและมหาวิ ท ยาลัย ได้ มี ก ารแจ้ ง เตื อ นแล้ ว
มหาวิทยาลัยจะริ บหลักประกันการเสนอราคา หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อคํ้าประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ
10.6 มหาวิทยาลัย สงวนสิ ทธิ์ที่จะแก้ไขเพิม่ เติมเงื่อนไข หรื อข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสู งสุ ด ที่ปรี กษาทางกฎหมาย หรื อ นิติกรของมหาวิทยาลัย(ถ้ามี)

คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีคดั เลือก

ลงชื่อ ……………………….ประธานกรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ โกศัลวัฒน์)
(ลงชื่อ)………………………………กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เอกราช เกตวัลห์)
(ลงชื่อ)………………………………กรรมการ
(นางสาวชนัญฑิตา ไชยโต)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวิเคราะห์ ไนโตรเจน/โปรตีน
จํานวน 1 เครื่อง
1. คุณลักษณะทั่วไป
เป็ นเครื่ องวิเคราะห์ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ของดูมาส
(Dumas) โดยการเผาตัวอย่างในเตาเผาอุณหภูมิสูงภายใต้บรรยากาศออกซิเจน ไนโตรเจนในตัวอย่างจะ
ถูกออกซิไดซ์เป็ น NOX หลังจากนั้นใช้ปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยน NOX ให้เป็ นก๊าซไนโตรเจนบริ สุทธ์ และวัด
ปริ มาณไนโตรเจนด้วยตัวตรวจวัดชนิด Thermal Conductivity Detector ควบคุมการทํางานด้วย
คอมพิวเตอร์ แสดงผลออกมาเป็ นเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน/โปรตีน

2. คุณลักษณะเฉพาะ
1. ตัวเครื่ องใช้ระบบวิเคราะห์แบบ High Temperature Combustion ตามวิธีการวิเคราะห์ของดู
มาส (Dumas) โดยการเผาไหม้ตวั อย่างในก๊าซออกซิเจนบริ สุทธิ์ที่อุณหภูมิไม่นอ้ ยกว่า 950 oC
2. ชนิดของ Combustion Tube เป็ นรู ปตัว U ทําจาก Quartz ให้ความร้อนแบบขดลวดต้านทาน
(Resistance Furnace) สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 950oC
3. มีภาชนะรองรับเถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ ทําจากเซรามิคที่มีรูพรุ น สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ
สู งได้ดี
4. มีขบวนการทําก๊าซที่เกิดการเผาไหม้ให้บริ สุทธ์ก่อนเข้าระบบการตรวจวัด ดังต่อไปนี้
4.1 กําจัดสารประกอบ Halogen โดยใช้ Steel Wool
4.2 กําจัดก๊าซออกซิเจน ด้วยคอปเปอร์
4.3 กําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ โดย Sodium Hydroxide
4.4 กําจัดนํ้าที่เกิดจากการเผาไหม้โดยการลดอุณหภูมิ ด้วย Thermo-electric Cooler
5. มีตวั ตรวจวัดสัญญาณไนโตรเจนเป็ นชนิด Thermal Conductivity Detector (TCD) ตัวเซลล์
ประกอบด้วย เส้นลวดทังสเตน 2 คู่ แบบที่มีประสิ ทธิภาพสู ง โดยใช้ก๊าซฮีเลียมเป็ นก๊าซตัวพา
(Carrier Gas) และเป็ นก๊าซเปรี ยบเทียบ (Reference Gas) ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่
6. มีอุปกรณ์ลดปริ มาณของก๊าซที่ได้จากการเผาไหม้ให้นอ้ ยลง
เพื่อให้ได้ปริ มาณตัวอย่างที่
เหมาะสม
และมีความเป็ นเนื้อเดียวกัน ด้วย Ballast tank ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4.5 ลิตร
และ Aliquot Loop ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3 มิลลิลิตร และ 10 มิลลิลิตร
7. มีอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วของก๊าซในขณะวิเคราะห์ (Leak Detection) ที่ตาํ แหน่งสําคัญทุก
ขั้นตอนตั้งแต่เตาเผาจนถึงระบบตรวจวัด ได้แก่ เตาเผา ระบบถังเก็บก๊าซ (Ballast tank) ระบบ
แบ่งก๊าซ (Aliquot loop) และตัวตรวจวัดสัญญาณ (Detector) เป็ นต้น และสามารถส่ งสัญญาณ
เตือนและแสดงรายงานบนจอประมวลผลได้อตั โนมัติเมื่อมีการรั่วซึม

8. สามารถวิเคราะห์หาปริ มาณ Total Nitrogen จากสารตัวอย่างที่เป็ นของเหลว และของแข็ง ได้
โดยตรงโดยไม่ตอ้ งนําตัวอย่างไปย่อย (digest) หรื อผ่านกระบวนการอื่นก่อน
9. ปริ มาณตัวอย่างปกติที่ใช้ในการวิเคราะห์อยูใ่ นช่วง (Normal Sample Size) 150-350 มิลลิกรัม
หรื อกว้างกว่า
10. สามารถวิเคราะห์หาปริ มาณ Total Nitrogen ได้ในช่วงกว้างตั้งแต่ 0.04-300 มิลลิกรัม
ไนโตรเจน
11. แสดงความละเอียดของผลการวิเคราะห์ได้ถึง 0.001% ไนโตรเจน หรื อดีกว่า
12. เวลาในการวิเคราะห์ไม่เกิน 3 นาที ต่อ ตัวอย่าง ทั้งตัวอย่างของแข็งและของเหลวทุกชนิด
13. ค่าความเที่ยงตรงในการวิเคราะห์ (Precision) ไม่เกิน 0.5 %RSD
14. การทํางานสามารถควบคุมและสัง่ งานโดยผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์
15. โปรแกรมทํางานบน Windows และรองรับมาตรฐานของ FDA (21 CFR Part 11) ได้ เมื่อมี
การพัฒนาโปรแกรมใหม่ (new version) ต้องส่ งมอบโปรแกรมให้สถาบันฯ ตลอดอายุการใช้
งาน
16. อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
จํานวน 1 ถัง
16.1 ก๊าซฮีเลียม (99.99%) ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตร พร้อม regulator
16.2 ก๊าซออกซิเจน (99.7%) ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตร พร้อม regulator
จํานวน 1 ถัง
16.3 ปั๊ มลม (Air compressor Water/Oil free) ขนาดอย่างน้อย 1 แรงม้า จํานวน 1 ชุด
16.4 เครื่ องคอมพิวเตอร์ (RAM อย่างน้อย 4 GB; Hard Disk อย่างน้อย 500 GB; CDRW/DVD) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (Monitor, Key board, Mouse)
จํานวน 1 ชุด
16.5 เครื่ องพิมพ์ผล Laser printer
จํานวน 1 เครื่ อง
16.6 UPS ที่สามารถสํารองไฟให้ตวั เครื่ อง, คอมพิวเตอร์, และเครื่ องพิมพ์ผล จํานวน 1 เครื่ อง
16.7 มีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์สาํ รองไว้ใช้กบั ตัวอย่าง ดังรายการต่อไปนี้ (ไม่นอ้ ย
กว่า)
- ถ้วยสําหรับหรับบรรจุตวั อย่าง (Tin Foil cup/capsule) 3000 ชิ้น
- สารเคมีในเตาเผา (Furnace Reagent) 1
ขวด
- สารละลายตรวจสอบการรั่ว
1
ขวด
- ตัวเร่ งปฏิกิริยาคอปเปอร์ (Cu sticks)
100 x 2 กรัม
- ตัวเร่ งปฏิกิริยาชนิด N catalyst
50
กรัม
- ใยคอปเปอร์ (Cu turnings)
100 กรัม
- ใยเหล็ก (Steel Wool)
450 กรัม
- ใยแก้ว (Glass Wool)
200 กรัม
- สารดูดความชื้น (Anhydrone)
450x2 กรัม
450 กรัม
- สารดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
- สารมาตรฐาน EDTA
50 x 2 กรัม
- สารมาตรฐาน Ammonium or glycine (for low N) 1
ชุด

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

- ถ้วยรองรับเถ้า
10 x 2 ชิ้น
- แท่งกรองฝุ่ นจากเตาเผา (Furnace filter tube) 2
อัน
- ท่อในเตาเผา (Combustion tube)
1
ท่อ
- สารจับ CO2
1x2 ขวด
- Quartz Wool Strips
4
pk
- New Lance
1
ท่อ
ใช้ไฟฟ้ า 230 V/50 Hz
ผูข้ าย ต้องติดตั้งเครื่ องจนสามารถใช้งานได้ดี โดยช่าง (service engineers) จากผูข้ าย พร้อม
ฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทั้งภาคทฤษฎี, ปฏิบตั ิ, การดูแลเครื่ อง, การตรวจสอบวิธีวเิ คราะห์
(method development and validation) จนสามารถใช้เครื่ องมือได้เป็ นอย่างดี
มีคู่มือการใช้งานเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ชุด
รับประกันคุณภาพของเครื่ องเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน นับจากวันที่ติดตั้ง/ส่งมอบ
เครื่ อง ถ้ามีชิ้นส่ วนใดชํารุ ดเนื่องจากความบกพร่ องของผูผ้ ลิตต้องเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า
ผูข้ าย ต้องมีคลังสิ นค้าที่ตอ้ งใช้เป็ นประจํากับตัวเครื่ อง พร้อมส่ งได้ทนั ที หลังจากได้รับใบสัง่
สิ นค้า ภายใน 5 วันทําการ หลังได้รับเอกสารสัง่ ซื้อ
เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
เงื่อนไขในการชําระเงินแบ่งเป็ น 2 งวดในระยะเวลา 2 ปี
ให้บริ การเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance) ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้ง ในเวลา 2 ปี โดย service
engineers ตามตารางการดูแลเครื่ อง
รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับจากวันที่ติดตั้งเครื่ องจนสามารถทํางานได้
กําหนดส่ งมอบภายใน 60 วัน
................................................................... ผูก้ าํ หนดรายละเอียด
(รองศาสตราจารย์พงศธร สังข์เผือก)

แบบใบเสนอราคาซื้อ
เรี ยน ประธานคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีคดั เลือก
1. ข้าพเจ้า ................................................................อยูเ่ ลขที่ .................................
ถนน ........................................ ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด ................................... โทรศัพท์........................................... โดย ..........................................
ผูล้ งนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเงื่อนไขการจัดหาโดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและ
เงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาํ หนดและไม่เป็ นผูท้ ิ้งงานของ
ทางราชการ
2. ข้าพเจ้า ขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริ การ ตามข้อกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ แห่ งเอกสารเงื่อนไขการจัดหา ดังต่อไปนี้
ลําดับ
ราคาต่อหน่วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวนเงินรวม
รายการ
จํานวน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่
1.
เครื่องวิเคราะห์ ไนโตรเจน/ 1 เครื่ อง

โปรตีน
ยีห่ อ้ /รุ่ น..............................
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ........
.........................................
ประเทศผูผ้ ลิต....................

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น (.........................................................................................)
เป็ นเงินทั้งสิ้ น .............................……………….บาท (……………………………….…....................) ซึ่ ง
ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน ………………….…..บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว

3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเ่ ป็ นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วนั ยืน่ ข้อเสนอทางด้านราคาและ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรื อ
ระยะเวลาที่ได้ยดื ไปตามเหตุผลอันสมควร ที่มหาวิทยาลัยมหิ ดลร้องขอ
4. กําหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ข้าพเจ้ารับรองที่ส่งมอบพัสดุตามเอกสารเงื่อนไขการจัดหา
โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับจัดหา ข้าพเจ้ารับรองที่จะทําสัญญา
ตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารเงื่อนไขการจัดหากับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสื อแจ้งให้ไปทําสัญญา
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสี ยหาย
ใดๆ ที่อาจมีแก่มหาวิทยาลัยมหิ ดล
6. ข้าพเจ้ายอมรับว่ามหาวิทยาลัยมหิ ดลไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรื อใบเสนอ
ราคาใดๆ รวมทั้งไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขา้ พเจ้าได้เข้าเสนอราคา
7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยนื่ พร้อมใบเสนอราคา
นี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีวา่ มหาวิทยาลัยมหิ ดลไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรื อตก
หล่น
8. ใบเสนอราคานี้ได้ยนื่ เสนอโดยบริ สุทธิ์ยตุ ิธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรื อการสมรู ้ร่วมคิด
กันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อหลายบุคคล หรื อกับห้างหุน้ ส่ วน บริ ษทั ใดๆ ที่
ได้ยนื่ เสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่..…......เดือน....….......................พ.ศ......…....
(ลงชื่อ)…………….………………………………
(..……………………..............…………...)
ตําแหน่ง.....…............…......…..…………………..
ประทับตรา (ถ้ามี)

