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ไนโตรเจน/โปรตีนจาํนวน 1  เคร่ือง โดยวิธีคดัเลือก 
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ภายในเวลา 10.00 น.วนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2555 หากพน้กาํหนดดงักล่าวจะถือวา่ท่านไม่ประสงคจ์ะเขา้
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เงือ่นไขการจดัหา 
รายการ ซ้ือ เคร่ืองวเิคราะห์ ไนโตรเจน/โปรตนีจาํนวน 1 เคร่ือง 

 

……………………….. 
 

ดว้ย มหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัโภชนาการ) ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “มหาวิทยาลยั”  มีความ
ประสงคจ์ะดาํเนินการจดัหา เคร่ืองวิเคราะห์ ไนโตรเจน/โปรตีนจํานวน 1 เคร่ืองโดยมีขอ้แนะนาํและ
ขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี.- 
เอกสารแนบท้ายเงื่อนไขการจัดหา 
1.1 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ   
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสญัญาซ้ือขาย 
1.4 แบบหนงัสือคํ้าประกนั 

              (1)   หลกัประกนัสญัญา 
             (2)   หลกัประกนัการรับเงินค่าพสัดุล่วงหนา้ 

2.   คุณสมบัตขิองผู้รับจัดหา 
2.  1    ผูรั้บจดัหาตอ้งเป็น นิติบุคคล  ผูมี้อาชีพรับจดัหาโดยตรงในรายการท่ีจดัหา   
2.2   ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการซ่ึงไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้  และไม่

เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือเป็นผูท้ิ้งงานของทางมหาวิทยาลยัมหิดล 
2.3    ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของ       

ผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
    2.4  ตอ้งมีผลงาน ดงัน้ี 
                 2.4.1 ......................................-........................................................ 

 2.4.2 ............................................................................................. 

       2.5.   ..........................................(คุณสมบติัอ่ืน)....................................... 

3.   หลกัฐานการเสนอเพือ่เข้ารับการคดัเลอืกเป็นผู้รับจัดหา 

 ผูเ้ขา้รับการคดัเลือกจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

 3.1 ส่วนที ่ 1  (เอกสารหลกัฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

            (ก) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     

   (ข) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม    

 

 



   (ค)  หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบ
อาํนาจใหบุ้คคล อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน   

  3.2 ส่วนที ่ 2  (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค)  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

   (ก)    แคตตาลอ็กและหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ   
           (ข)    สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานพร้อมสาํเนาคู่ฉบบัสญัญา   
 3.3 ส่วนที ่ 3  (ข้อเสนอทางด้านราคา)  ใส่ซองปิดผนึก อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

   (1)    ใบเสนอราคา  มีกาํหนดยนืราคา 60  วนันบัตั้งแต่วนัยืน่ขอ้เสนอทางดา้นราคา 
         (2)    บญัชีแสดงปริมาณวสัดุและราคา    

4.   หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา  
คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือก จะเปิดซองเสนอราคาเฉพาะผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกทางดา้นเทคนิค  และ

จะคืนซองเสนอราคาใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ผา่นการคดัเลือกทางดา้นเทคนิค 

 และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเชิญผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกทางดา้นเทคนิครายใด ใหเ้สนอราคาอีกหรือไม่กไ็ด ้  โดย
ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกทางดา้นเทคนิค ตอ้งพร้อมท่ีจะเสนอราคากบัคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือกได้
ทนัทีเม่ือไดรั้บเชิญใหเ้สนอราคา  

 ในการคดัเลือกคร้ังน้ี มหาวทิยาลยัจะพิจารณาตดัสินโดยยดึหลกัความคุม้ค่าและ  (*ราคารวม/)  

5.   ระยะเวลาการส่งมอบพสัดุ 
         ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ  ไม่เกิน 90  วัน  นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาซ้ือ
ขาย  

 6.  การทาํสัญญาซ้ือขาย 
 ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งทาํสัญญาตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ้ 1.3 
กบัมหาวิทยาลยัมหิดลภายใน  7 วนั นับถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็น
จาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ 10 (สิบ %) ของราคาส่ิงของท่ีไดรั้บคดัเลือก ใหม้หาวิทยาลยัยดึถือไวใ้นขณะทาํ
สญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีก่อนท่ีใชเ้ช็คนั้นชาํระต่อมหาวิทยาลยัหรือก่อน
วนันั้นไม่เกิน 7 วนั 
 (3)  หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ้ 1.3 (2)  
  หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีคู่สัญญาพน้จากขอ้ผกูพนั
ตามสญัญาแลว้ 

7.  อตัราค่าปรับ 
            ค่าปรับตามแบบสญัญาซ้ือขาย  ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ0.2 ต่อวนั 



8.  การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

  ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหา  ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสัญญาซ้ือ
ขาย ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.2 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ี
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1 ปี นับแต่วนัท่ีผูจ้ดัหาไดรั้บมอบ โดยผูรั้บจดัหาตอ้งรีบจดัการ
ซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ี ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

9.  การจ่ายเงินล่วงหน้า  
          ผูเ้สนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหนา้ ในอตัราไม่เกินร้อยละ…-..….ของราคาส่ิงของท่ีเสนอ
ราคา แต่ทั้งน้ีจะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหนา้เป็นหนงัสือคํ้าประกนั ของธนาคารในประเทศ ตาม
แบบดงัระบุในขอ้ 1.3 (3) ใหแ้ก่มหาวิทยาลยัก่อนการรับชาํระเงินล่วงหนา้นั้น 

10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ   

           10.1  เงินค่าพสัดุสาํหรับการซ้ือคร้ังน้ี ไดม้าจากเงนิ เงินจากเงินขยายโครงการบริการวชิาการ    
สถาบันโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล ประจําปีงบประมาณ 2555 

                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินจาก  สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล แลว้เท่านั้น 

10.2  มหาวิทยาลยั ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุดหรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได ้ และอาจพิจารณาคดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจดัหาก็ได ้หรือ อาจจะยกเลิกการ
จดัหาโดยไม่พิจารณาจดัหาเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นสาํคญั 
และให้ถือว่าการตดัสินของมหาวิทยาลยัหรือคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือก เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้  

10.3  ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลยั ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ี 
มหาวิทยาลยักาํหนดดงัระบุไวใ้น ขอ้ 5  มหาวิทยาลยัจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหาย (ถา้มี)  
รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 10.4  เม่ือมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา และไดต้กลงซ้ือส่ิงของตาม
รายการที่จดัหาแลว้ ถา้ผูรั้บจดัหา จะตอ้งสั่งหรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงัน้ี 
 (1) แจง้การสั่งหรือนาํส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจดัหาสั่ง หรือซ้ือของจาก
ต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
 (2) จัดการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย  จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว ้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงาน



คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจดัหา จะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

 10.5 ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหาแลว้ ถอนการเสนอราคา หรือ ไม่ไป
ทําสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมหาวิทยาลัยได้มีการแจ้งเตือนแล้ว 
มหาวิทยาลยัจะริบหลกัประกนัการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัซองทนัที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 10.6 มหาวิทยาลยั สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไป
ตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด ท่ีปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวิทยาลยั(ถา้มี) 

     

                          คณะกรรมการจัดหาโดยวธีิคดัเลอืก 

 

ลงช่ือ ……………………….ประธานกรรมการ         
(ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  โกศลัวฒัน์) 
 
(ลงช่ือ)………………………………กรรมการ   
      (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อกราช  เกตวลัห์) 
 
(ลงช่ือ)………………………………กรรมการ  
             (นางสาวชนญัฑิตา  ไชยโต) 

 

 

  

 

 

 

 



 

รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะเคร่ืองวเิคราะห์ ไนโตรเจน/โปรตนี 
จาํนวน 1 เคร่ือง 

 

1.	คุณลกัษณะท่ัวไป	
เป็นเคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ของดูมาส 

(Dumas) โดยการเผาตวัอยา่งในเตาเผาอุณหภูมิสูงภายใตบ้รรยากาศออกซิเจน ไนโตรเจนในตวัอยา่งจะ
ถูกออกซิไดซ์เป็น NOX หลงัจากนั้นใชป้ฏิกิริยาเคมีเปล่ียน NOX ใหเ้ป็นก๊าซไนโตรเจนบริสุทธ์ และวดั
ปริมาณไนโตรเจนดว้ยตวัตรวจวดัชนิด Thermal Conductivity Detector ควบคุมการทาํงานดว้ย
คอมพิวเตอร์ แสดงผลออกมาเป็นเปอร์เซ็นตไ์นโตรเจน/โปรตีน  
 

2. คุณลกัษณะเฉพาะ 
1. ตวัเคร่ืองใชร้ะบบวิเคราะห์แบบ High Temperature Combustion ตามวิธีการวิเคราะห์ของดู

มาส (Dumas) โดยการเผาไหมต้วัอยา่งในก๊าซออกซิเจนบริสุทธ์ิท่ีอุณหภูมิไม่นอ้ยกวา่ 950 oC  
2. ชนิดของ Combustion Tube เป็นรูปตวั U ทาํจาก Quartz ใหค้วามร้อนแบบขดลวดตา้นทาน  

(Resistance Furnace) สามารถควบคุมอุณหภูมิไดสู้งสุดไม่นอ้ยกวา่ 950oC   
3. มีภาชนะรองรับเถา้ท่ีเกิดจากการเผาไหม ้ ทาํจากเซรามิคท่ีมีรูพรุน สามารถใชง้านท่ีอุณหภูมิ

สูงไดดี้ 
4. มีขบวนการทาํก๊าซท่ีเกิดการเผาไหมใ้หบ้ริสุทธ์ก่อนเขา้ระบบการตรวจวดั ดงัต่อไปน้ี 
4.1 กาํจดัสารประกอบ Halogen โดยใช ้Steel Wool 
4.2 กาํจดัก๊าซออกซิเจน ดว้ยคอปเปอร์ 
4.3 กาํจดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซค ์โดย Sodium Hydroxide 
4.4 กาํจดันํ้าท่ีเกิดจากการเผาไหมโ้ดยการลดอุณหภูมิ ดว้ย Thermo-electric Cooler 

5. มีตวัตรวจวดัสญัญาณไนโตรเจนเป็นชนิด Thermal Conductivity Detector (TCD) ตวัเซลล์
ประกอบดว้ย เสน้ลวดทงัสเตน 2 คู่ แบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยใชก๊้าซฮีเลียมเป็นก๊าซตวัพา 
(Carrier Gas) และเป็นก๊าซเปรียบเทียบ (Reference Gas) ควบคุมอุณหภูมิใหค้งท่ี 

6. มีอุปกรณ์ลดปริมาณของก๊าซท่ีไดจ้ากการเผาไหมใ้หน้อ้ยลง เพื่อใหไ้ดป้ริมาณตวัอยา่งท่ี
เหมาะสม                และมีความเป็นเน้ือเดียวกนั ดว้ย Ballast tank ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4.5 ลิตร 
และ Aliquot Loop ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 มิลลิลิตร และ 10 มิลลิลิตร 

7. มีอุปกรณ์ตรวจสอบการร่ัวของก๊าซในขณะวิเคราะห์ (Leak Detection) ท่ีตาํแหน่งสาํคญัทุก
ขั้นตอนตั้งแต่เตาเผาจนถึงระบบตรวจวดั ไดแ้ก่ เตาเผา  ระบบถงัเกบ็ก๊าซ (Ballast tank) ระบบ
แบ่งก๊าซ (Aliquot loop) และตวัตรวจวดัสญัญาณ (Detector) เป็นตน้ และสามารถส่งสญัญาณ
เตือนและแสดงรายงานบนจอประมวลผลไดอ้ตัโนมติัเม่ือมีการร่ัวซึม 



8. สามารถวิเคราะห์หาปริมาณ Total Nitrogen จากสารตวัอยา่งท่ีเป็นของเหลว และของแขง็ ได้
โดยตรงโดยไม่ตอ้งนาํตวัอยา่งไปยอ่ย (digest) หรือผา่นกระบวนการอ่ืนก่อน 

9. ปริมาณตวัอยา่งปกติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์อยูใ่นช่วง (Normal Sample Size) 150-350 มิลลิกรัม 
หรือกวา้งกวา่ 

10. สามารถวิเคราะห์หาปริมาณ Total Nitrogen ไดใ้นช่วงกวา้งตั้งแต่ 0.04-300 มิลลิกรัม
ไนโตรเจน  

11. แสดงความละเอียดของผลการวิเคราะห์ไดถึ้ง 0.001% ไนโตรเจน หรือดีกวา่ 
12. เวลาในการวิเคราะห์ไม่เกิน 3 นาที ต่อ ตวัอยา่ง ทั้งตวัอยา่งของแขง็และของเหลวทุกชนิด 
13. ค่าความเท่ียงตรงในการวเิคราะห์ (Precision) ไม่เกิน 0.5 %RSD 
14. การทาํงานสามารถควบคุมและสัง่งานโดยผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
15. โปรแกรมทาํงานบน Windows และรองรับมาตรฐานของ FDA (21 CFR Part 11) ได ้ เม่ือมี

การพฒันาโปรแกรมใหม่ (new version) ตอ้งส่งมอบโปรแกรมใหส้ถาบนัฯ ตลอดอายกุารใช้
งาน 

16. อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 
16.1   ก๊าซฮีเลียม (99.99%) ขนาด 7 ลูกบาศกเ์มตร พร้อม regulator  จาํนวน 1 ถงั 
16.2   ก๊าซออกซิเจน (99.7%) ขนาด 7 ลูกบาศกเ์มตร พร้อม regulator  จาํนวน 1 ถงั 
16.3   ป๊ัมลม (Air compressor Water/Oil free) ขนาดอยา่งนอ้ย 1 แรงมา้ จาํนวน 1 ชุด 
16.4   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (RAM อยา่งนอ้ย 4 GB; Hard Disk อยา่งนอ้ย 500 GB; CD-

RW/DVD) พร้อมอุปกรณ์ต่อพว่ง (Monitor, Key board, Mouse) จาํนวน 1 ชุด 
16.5   เคร่ืองพิมพผ์ล Laser printer     จาํนวน 1 เคร่ือง 
16.6   UPS ท่ีสามารถสาํรองไฟใหต้วัเคร่ือง, คอมพิวเตอร์, และเคร่ืองพิมพผ์ล จาํนวน  1 เคร่ือง  
16.7   มีอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สาํรองไวใ้ชก้บัตวัอยา่ง ดงัรายการต่อไปน้ี (ไม่นอ้ย

กวา่) 
- ถว้ยสาํหรับหรับบรรจุตวัอยา่ง (Tin Foil cup/capsule) 3000 ช้ิน 
- สารเคมีในเตาเผา (Furnace Reagent) 1 ขวด 
- สารละลายตรวจสอบการร่ัว   1 ขวด 
- ตวัเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ (Cu sticks)  100 x 2 กรัม 
- ตวัเร่งปฏิกิริยาชนิด N catalyst  50  กรัม 
- ใยคอปเปอร์ (Cu turnings)   100 กรัม 
- ใยเหลก็ (Steel Wool)    450 กรัม 
- ใยแกว้ (Glass Wool)    200  กรัม 
- สารดูดความช้ืน (Anhydrone)  450x2 กรัม 
- สารดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค ์  450 กรัม 
- สารมาตรฐาน EDTA    50 x 2 กรัม 
- สารมาตรฐาน Ammonium or glycine (for low N) 1  ชุด 



- ถว้ยรองรับเถา้    10 x 2 ช้ิน 
- แท่งกรองฝุ่ นจากเตาเผา (Furnace filter tube)   2 อนั 
- ท่อในเตาเผา (Combustion tube)  1 ท่อ 
- สารจบั CO2    1x2 ขวด 
- Quartz Wool Strips    4  pk 
- New Lance     1 ท่อ 

17. ใชไ้ฟฟ้า 230 V/50 Hz 
18. ผูข้าย ตอ้งติดตั้งเคร่ืองจนสามารถใชง้านไดดี้ โดยช่าง (service engineers) จากผูข้าย พร้อม

ฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีสถาบนัฯ ทั้งภาคทฤษฎี, ปฏิบติั, การดูแลเคร่ือง, การตรวจสอบวิธีวเิคราะห์ 
(method development and validation) จนสามารถใชเ้คร่ืองมือไดเ้ป็นอยา่งดี 

19. มีคู่มือการใชง้านเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ จาํนวน 2 ชุด 
20. รับประกนัคุณภาพของเคร่ืองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 24 เดือน นบัจากวนัท่ีติดตั้ง/ส่งมอบ

เคร่ือง ถา้มีช้ินส่วนใดชาํรุดเน่ืองจากความบกพร่องของผูผ้ลิตตอ้งเปล่ียนใหใ้หม่โดยไม่คิดมูลค่า 
21. ผูข้าย ตอ้งมีคลงัสินคา้ท่ีตอ้งใชเ้ป็นประจาํกบัตวัเคร่ือง พร้อมส่งไดท้นัที หลงัจากไดรั้บใบสัง่

สินคา้ ภายใน 5 วนัทาํการ หลงัไดรั้บเอกสารสัง่ซ้ือ 
22. เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บมาตรฐาน ISO 9001 
23. เง่ือนไขในการชาํระเงินแบ่งเป็น 2 งวดในระยะเวลา 2 ปี 
24. ใหบ้ริการเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) ไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ัง ในเวลา 2 ปี โดย service 

engineers ตามตารางการดูแลเคร่ือง 
25. รับประกนัคุณภาพ 1 ปี นบัจากวนัท่ีติดตั้งเคร่ืองจนสามารถทาํงานได ้
26. กาํหนดส่งมอบภายใน 60 วนั  

                                                                   
    ................................................................... ผูก้าํหนดรายละเอียด  
                                                          (รองศาสตราจารยพ์งศธร  สงัขเ์ผอืก) 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบใบเสนอราคาซ้ือ 
 
เรียน     ประธานคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือก 

  1. ขา้พเจา้ ................................................................อยูเ่ลขท่ี ................................. 
ถนน ........................................ ตาํบล/แขวง................................... อาํเภอ/เขต.................................. 
จงัหวดั ................................... โทรศพัท.์.......................................... โดย .......................................... 
ผูล้งนามขา้งทา้ยน้ี ไดพ้ิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ในเง่ือนไขการจดัหาโดยตลอดและยอมรับขอ้กาํหนดและ
เง่ือนไขนั้นแลว้  รวมทั้งรับรองว่าขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนดและไม่เป็นผูท้ิ้งงานของ
ทางราชการ 

          2. ขา้พเจา้ ขอเสนอรายการพสัดุ  รวมทั้งบริการ  ตามขอ้กาํหนดเง่ือนไขรายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะ แห่งเอกสารเง่ือนไขการจดัหา  ดงัต่อไปน้ี     
ลาํดบั
ท่ี 

รายการ จาํนวน 
ราคาต่อหน่วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม จาํนวนเงินรวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองวเิคราะห์ ไนโตรเจน/
โปรตนี 
ยีห่อ้/รุ่น.............................. 
ผลิตภณัฑข์องประเทศ........ 
......................................... 
ประเทศผูผ้ลิต.................... 
 
 
 
 

1 เคร่ือง    

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (.........................................................................................)  
 
เป็นเงินทั้งส้ิน .............................……………….บาท (……………………………….…....................) ซ่ึง
ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่มจาํนวน ………………….…..บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไว้
ดว้ยแลว้ 



  3. คาํเสนอน้ีจะยนือยูเ่ป็นระยะเวลา 90 วนั นบัตั้งแต่วนัยืน่ขอ้เสนอทางดา้นราคาและ
มหาวิทยาลยัมหิดล อาจรับคาํเสนอน้ี ณ เวลาใดกไ็ดก่้อนท่ีจะครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว หรือ
ระยะเวลาท่ีไดย้ดืไปตามเหตุผลอนัสมควร ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลร้องขอ 
 4. กาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ขา้พเจา้รับรองท่ีส่งมอบพสัดุตามเอกสารเง่ือนไขการจดัหา
โดยครบถว้นถูกตอ้งภายใน 90 วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาซ้ือขาย  
 5.   ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา  ขา้พเจา้รับรองท่ีจะทาํสญัญา
ตามแบบสญัญาซ้ือขายแนบทา้ยเอกสารเง่ือนไขการจดัหากบัมหาวิทยาลยัมหิดล ภายใน  7 วนั  นบัถดัจาก
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ใหไ้ปทาํสญัญา 
  หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัใหค้รบถว้นตามท่ีระบุไวข้า้งตน้น้ี ขา้พเจา้ยนิดีชดใชค่้าเสียหาย
ใดๆ ท่ีอาจมีแก่มหาวิทยาลยัมหิดล  

6.  ขา้พเจา้ยอมรับวา่มหาวิทยาลยัมหิดลไม่มีความผกูพนัท่ีจะรับคาํเสนอน้ี  หรือใบเสนอ
ราคาใดๆ  รวมทั้งไม่ตอ้งรับผดิชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกิดข้ึนในการท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา 
            7. ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ  ท่ีไดย้ืน่พร้อมใบเสนอราคา
น้ี โดยละเอียดแลว้ และเขา้ใจดีวา่มหาวทิยาลยัมหิดลไม่ตอ้งรับผดิชอบใดๆ ในความผดิพลาด หรือตก
หล่น 

8. ใบเสนอราคาน้ีไดย้ืน่เสนอโดยบริสุทธ์ิยติุธรรมและปราศจากกลฉอ้ฉล หรือการสมรู้ร่วมคิด
กนัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคล หรือกบัหา้งหุน้ส่วน บริษทัใดๆ  ท่ี
ไดย้ืน่เสนอราคาในคราวเดียวกนั 
 

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

 (..……………………..............…………...) 
ตาํแหน่ง.....…............…......…..………………….. 

                   ประทบัตรา (ถา้มี) 
 

 
 


