
 

 
 
 

  
 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) 
เร่ือง  ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ  

 ------------------------------------------- 
 
 ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบนัโภชนาการ)  มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือครุภณัฑ์
ยานพาหนะ     ตามรายการ ดงัน้ี 
 
 1. รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่ต ่ากว่า 150 แรงม้า            จ านวน 1 คัน 

 
 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
ตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญา
อาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการ

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


 

 
 
 

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่าย
ของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554   ประกาศ ณ 
วนัท่ี 7 ธนัวาคม  พ.ศ.2554  และ ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555  ประกาศ ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม  พ.ศ.2555 
 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 าหนดยืน่ซองประกวดราคา   ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือ  ในวนัท่ี   15 พฤศจิกายน 2556  
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  15 พฤศจิกายน 2556     เวลา  11.00   น. ณ ห้องประชุมชั้น 
1  สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม 73170    โดยก าหนดวนัเปิดซองเสนอราคา ในวนัท่ี  15 พฤศจิกายน 2556    เ วล า   1 3 . 3 0  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  16 ตุลาคม 2556    ถึงวนัท่ี   8  พฤศจิกายน  2556        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    16   ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 
   (ผูช่้วยศาสตราจารยช์นิพรรณ  บุตรยี)่ 
                           รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
                         ผูอ้  านวยการสถาบนัโภชนาการ 

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


 

 
 
 

 
เอกสารประกวดราคาซ้ือเลขท่ี  001/2557 (NU) 

การซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ   
    ตามประกาศ มหาวิทยาลยั (สถาบันโภชนาการ) ลงวนัที่    15  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

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

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

 
 1. รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่ต ่ากว่า 150 แรงม้า            จ านวน 1 คัน 

 
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.  คุณสมบตัิของผู้เสนอราคา 

2.1    เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุประกวดราคาซ้ือดงักล่าว 
2.2   ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการซ่ึงไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้  และไม่

เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางมหาวทิยาลยัมหิดล 
2.3 ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ

ราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
      2.4  ตอ้งมีผลงาน ดงัน้ี 
                 2.4.1 ............................................-.................................................. 

มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาผลงานท่ีระบุขา้งตน้น้ีวา่เป็นผลงานท่ีดีและมีคุณภาพ
หรือไม่ 



 

 
 
 

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

2.6 ผูเ้สนอราคา ตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
 ทั้งน้ี ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูช้นะการประกวดราคา และหากมีการท าสัญญา
กบัมหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัโภชนาการ) ตอ้งจดัท าบญัชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร 
และต้องรับจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท 
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้ตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชี
รายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554   
ประกาศ ณ วนัท่ี 7 ธันวาคม  พ.ศ.2554  และ ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2555  ประกาศ ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม  พ.ศ.2555 
3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 
 3.1 ส่วนที ่ 1  (เอกสารหลกัฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     
    (ข) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม    
    (ค) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคา
มอบอ านาจใหบุ้คคล 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 
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  3. ซองขอ้เสนอทางดา้นราคา 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ินและจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้ง
ครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาให้ชัดเจน   จ  านวนเงินท่ีเสนอต้องระบุตรงกันทั้งตวัเลขและ
ตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการ  ขดูลบ  ขีดออก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือ
ช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา  (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง     

4.2  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท (และเสนอราคาเพียงราคาเดียว) โดยเสนอราคา
รวม และ หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง   ทั้งน้ี 
ราคารวมท่ีเสนอราคาจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนังสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนังสือไม่ตรงกนัให้ถือ
ตวัหนังสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง   ค่าจด
ทะเบียน และค่าใชจ่้ายทั้งปวง จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุตามสถานท่ีท่ีก าหนด   

 ราคาท่ีเสนอ  จะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกวา่  90  วนั  นบัแต่วนัยื่นซองประกวด
ราคา โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคา
มิได ้

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ไม่เกิน  90 วนั  นบัถดัจากวนัลงนามใน
สัญญา   

4.4 ผูเ้สนอราคา  จะตอ้งส่งแคตตาล็อก  และหรือ รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ รถยนต์
บรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่ต ่ากว่า 150 แรงม้า  1 คัน 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     เพื่อใชใ้นการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา   ทั้งน้ี  มหาวิทยาลยัจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย
ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตวัอยา่งดงักล่าว ตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ มหาวทิยาลยัจะคืนใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา 

4.6 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู ้เสนอราคาควรตรวจดู ร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถ่ีถว้น และเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองประกวด
ราคาตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา 

  4.7  ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคา 3 ซอง ท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง 
ประธานกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา  โดยระบุช่ือซองแต่ละซองให้ชดัเจน   ยื่นต่อคณะกรรมการ
จดัหาโดยวธีิประกวดราคา  ในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556  ระหว่างเวลา  10.00  น. ถึง  10.30  น. ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 1  สถาบันโภชนาการ 999 ถนนพุทธมณฑล4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 



 

 
 
 

73170  เม่ือพน้ก าหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลว้มหาวิทยาลยัจะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด 
และคณะกรรมการจดัหาโดยวธีิประกวดราคา  จะเปิดซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการและขอ้เสนอทาง
เทคนิค ในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556  เวลา   11.00   น. ณ ห้องประชุมช้ัน 1  สถาบันโภชนาการ 999 
ถนนพุทธมณฑล4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดยก าหนดวนัเปิดซองเสนอ
ราคา ในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556    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) 
  ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการยื่นซองประกวดราคา  
จ านวน  ……-……..  บาท  (…………………………….)โดยหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องมี
ระยะเวลาการค า้ประกนัไม่น้อยกว่า.....-...วนั นับตั้งแต่วนัยืน่ซองประกวดราคา  โดยหลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่ง
หน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลยัหรือก่อน
วนันั้นไม่เกิน 7 วนั 
  (3) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ้ 1.5 (1)  
    หลักประกนัการเสนอราคาตามขอ้น้ี มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผูเ้สนอราคาท่ีไม่ได้รับการ
พิจารณาเป็นผูรั้บจดัหาโดยเร็วตั้งแต่พน้ภาระผกูพนั เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บ
จดัหา จะคืนใหต่้อเม่ือไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูรั้บจดัหา ไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
               การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 
6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

6.1   การพิจารณาในการประกวดราคาน้ี จะค านึงถึงคุณลักษณะของพสัดุท่ีเสนอ  และ
พิจารณา ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค ท่ีทางมหาวิทยาลยัจะไดรั้บประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่าเป็นส 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 



 

 
 
 

(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
ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลยัมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้มหาวทิยาลยัมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

6.6 มหาวทิยาลยัทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ไดแ้ละอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่พิจารณา ทั้ งน้ีเพื่อประโยชน์ของทาง
มหาวิทยาลัยเป็นส าคญัและให้ถือว่าการตดัสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งมหาวิทยาลยัจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษ   ผูเ้สนอราคา
เสมือนเป็นผูทิ้้งงาน หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการ
เสนอราคา 
7. การท าสัญญาซ้ือขาย 
     ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งท าสัญญาตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ้ 
1.4 กบัมหาวทิยาลยัมหิดลภายใน  7   วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ 10   (สิบ %) ของราคาส่ิงของท่ีประกวดราคาได ้ใหม้หาวทิยาลยัยดึถือไวใ้นขณะ
ท าสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีก่อนท่ีใชเ้ช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลยัหรือก่อน
วนันั้นไม่เกิน 7 วนั 
 (3)  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ้ 1.5 (2)  
   หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีคู่สัญญาพน้จากขอ้ผกูพนั
ตามสัญญาแลว้ 
8. อตัราค่าปรับ 
     ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย  ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ 0.20  ต่อวนั 



 

 
 
 

9. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
  ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหา ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาตาม
แบบดงัระบุในขอ้ 1.4 แล้วแต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1   ปี….-….เดือน นับถดัจากวนัท่ีผูจ้ดัหารับมอบ โดยผูรั้บจดัหาตอ้งรีบ
จดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน…...7…….วนั นับถัดจากวนัท่ี ได้รับแจง้ความช ารุด
บกพร่อง  
10.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
          ผู ้เสนอราคามีสิทธิ เสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่ เกินร้อยละ….-.….ของราคาส่ิงของ 
ท่ีเสนอขาย แต่ทั้งน้ีจะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหน้า เป็นหนังสือค ้ าประกนัของธนาคารในประเทศ 
ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.5 (3) ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัก่อนการรับช าระเงินล่วงหนา้นั้น 
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
  11.1    เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือคร้ังน้ี ไดม้าจาก เงินรายได้สถาบัน ปีงบประมาณ 2557   การ
ลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเม่ือ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมติัเงินจาก มหาวิทยาลัย แล้วเท่านั้ นทาง
มหาวทิยาลยัสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกหากไม่ไดรั้บอนุมติัเงิน 
  11.2  เม่ือมหาวทิยาลยัไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา และไดต้กลงซ้ือส่ิงของ
ตามการประกวดราคาซ้ือแลว้ ถา้ผูรั้บจดัหา จะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงัน้ี 
 (1) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจดัหาสั่ง หรือซ้ือของจาก
ต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
 (2) จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวใีหบ้รรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจดัหา จะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

11.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกให้เป็นผู ้รับจดัหาแลว้ ถอนการเสนอราคา หรือ 
ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและมหาวิทยาลัยได้มีการแจ้งเตือนแล้ว 
มหาวิทยาลยัจะริบหลกัประกนัการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัการเสนอราคาทนัที 



 

 
 
 

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
ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

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

 (3)  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่
ละคร้ัง ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

  ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ก่อนิติสัมพนัธ์กบับุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงไดมี้การ
ระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือวา่เป็นคู่สัญญาท่ีไม่ไดแ้สดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั เวน้แต่บุคคลนั้นจะไดแ้สดงบญัชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดงักล่าว หรือ
ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และมีการสั่งเพิกถอนรายช่ือจากบญัชีดงักล่าวแลว้ 
  
                        

 มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

  
  

       
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดรถยนตบ์รรทุก 6 ลอ้ ขนาดไม่ต ่ากวา่ 150 แรงมา้ จ านวน 1 คนั 

1.  มิติของรถ 
- ความยาวต่อตวัถงัไม่นอ้ยกวา่4.85 เมตร 

2. เคร่ืองยนต ์
- แบบคอมมอนเรล ไดเร็กอินเจค็ชัน่ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 
- แรงมา้สูงสุดไม่นอ้ยกวา่150 แรงมา้ 
- ความจุกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่5,000 ซีซี 

- ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชกั ไม่นอ้ยกวา่104 x 118 มม. 
- แรงบิดสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 350 นิวตนัเมตรเม่ือเคร่ืองหมุน 1,500 รอบ/นาที 

- ระบบหล่อล่ืนน ้ ามนัดนัผา่นใสก้รอง พร้อมระบบหล่อเยน็ 

- ระบบระบายความร้อนดว้ยน ้ า มีหมอ้น ้ าแบบท่อและครีบพร้อมถงัน ้ าส ารอง 
- ระบบน ้ ามนัเช้ือเพลิง เป็นป้ัมน ้ ามนัแรงดนัสูงพร้อมกรองน ้ ามนัเช้ือเพลิงและกรองดกัน ้ า 
- สามารถใชเ้ช้ือเพลิงแบบน ้ ามนัดีเซลหรือ NGV ได ้
- ระบบกรองอากาศ แบบไสก้รองกระดาษ 

- ใชแ้บตเตอร่ีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12โวลต ์60 แอมแปร์- ชัว่โมง จ านวน 2 ลูก 
- เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไม่นอ้ยกวา่24โวลต ์50 แอมแปร์ 
- มอเตอร์สตาร์ท ขนาด 24 โวลต ์

3. ระบบขบัเคล่ือน 

       -     พวงมาลยัเป็นแบบลูกปืนหมุนรอบตวัมีพาวเวอร์ช่วยผอ่นแรง พวงมาลยัแบบยบุตวัไดแ้ละสามารถปรับ
ได ้4 ทิศทาง 

                   -     ลอ้และยาง จ านวน 6 เสน้ แบบขอบ 16 น้ิว น๊อดลอ้ 6 ตวั พร้อมยางอะไหล่ 1 เสน้ ตามมาตรฐานโรงงาน 

4. ระบบส่งก าลงั 
        -    ระบบเกียร์แบบกระปุกเดินหนา้ 6 เกียร์ซิงโครเมซพร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ และเกียร์ถอย 1 เกียร์ 
        -    ระบบคลตัซ์แบบแหง้แผน่เดียวควบคุมดว้ยระบบไฮดรอลิก 
 5.  ระบบกนัสะเทือน 

        -   ระบบกนัสะเทือน หนา้ - หลงั แบบแผน่แหนบท าดว้ยเหลก็กลา้พร้อมโช๊คอพั 

6.  ระบบเบรค 
        -   ระบบเบรค เป็นแบบไฮดรอลิกพร้อมหมอ้ลมสูญญากาศช่วยเบรควงจรคู่แยกหนา้หลงั 
        -  เบรคมือแบบกลไกเบ่งตวักระท าท่ีเพลากลาง 
       -  เบรคไอเสียท างานดว้ยสูญญากาศ ควบคุมดว้ยไฟฟ้า 
7.  ระบบรองรับน ้ าหนกั 
      -  เพลาหนา้ แบบคานเหลก็รูปตวั I 
   -   เพลาหลงั แบบลอยตวัเฟืองทดเด่ียว แบบไฮปอยดเ์กียร์ 
     -   แชสซีส์ เหลก็รูปขั้นบนัได หนา้ตดัรูปตวั ซี 
8.  อุปกรณ์ภายนอก 
       -  ระบบไฟแสงสวา่งตามมาตราฐานกรมการขนส่งทางบกทุกประการ 
       -  หวัเก๋ง มีกระจกบงัลมหนา้หลงัและกระจกหนา้ต่างทั้ง 2 ขา้ง เป็นกระจกนิรภยัแบบ 2 ชั้น 

       -  มีกระจกมองขา้งทั้ง 2 ขา้ง 



9.  อุปกรณ์ภายใน 

      -  มีอุปกรณ์ มาตรวดัต่างๆตามขอ้บงัคบักรมการขนส่งทางบก 
      - เบาะนัง่ 3 ท่ีนัง่หุม้หนงัเทียมอยา่งดี ท าจากวสัดุอยา่งดี ท่ีนัง่ดา้นคนขบัสามารถปรับเอนได ้

10.  ความปลอดภยั 
     -  เบาะนัง่ 3 ท่ีนัง่มีเขม็ขดันิรภยั 3 จุด 
11. ความจุถงัน ้ ามนั ขนาดความจ าไม่ต ่ากวา่  100 ลิตร 
12.  อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
     -  เคร่ืองเสียง CD+MP3 และ USB 

    -  ระบบปรับอากาศติดตั้งตามมาตรฐานจากโรงงาน 
13.  กระบะตวัถงั  
-  ตวัถงัเป็นเหลก็มีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 4.85 เมตร 
-  คอกเป็นแป๊บเหล็กประปา  ตวัเสาตั้งเป็นแป๊บเหล็กประปา ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 1/4 น้ิว ตวัขวางเป็นแป๊บ
เหลก็ประปา ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1 น้ิว สีน ้ าเงิน 
-  กระบะเหลก็หลงั และพ้ืน กรุทบัดว้ยสแตนเลสเรียบ เกรด 304 หนาไม่นอ้ยกวา่  1 มิลลิเมตร กรุเตม็ทา้ยกระบะ
และเช่ือมประสานรอยต่อเพื่อกนัน ้ าร่ัวลงพ้ืนกระบะ 
-  หลงัคาเป็นอลูมิเนียม ขนาดความหนาไม่นอ้ยกวา่  1 มิลลิเมตร 
-  มีประตู 6 บาน หลงั 2 บาน ซา้ย 2 บาน ขวา 2 บาน พร้อมกลอนลอ๊คกนัประตูเปิดและของตก 

-  มีเหลก็ฉาก ขนาด 2x2 น้ิว หนา 5 มิลลิเมตร วิง่ยาวตลอดตามความยาวของกระบะเพ่ือวางพ้ืนไมต้อ่ชั้นความสูง 
-  มีไมก้ระดานพ้ืนเน้ือแขง็ ขนาดความหนาของไม ้1 1/2 น้ิว หนา้กวา้ง 8 น้ิว ส าหรับวาง ถงัน ้ าขนาด 20 ลิตร ชั้น
ท่ี 2 และ 3 ปูเตม็ตลอดทั้งคอก  
-  พน่กนัสนิมทั้งคนั รวมทั้งหว้เก๋งดว้ย 
-  ติดฟิลมก์รองแสงป้องกนั UV 99 % กนัความร้อนได ้80 % ภายในหอ้งโดยสารทั้งหมด กระจกแผน่หนา้ติด
เตม็บานขนาดความเขม้ 40 เปอร์เซนต ์ดา้นขา้งและหลงัขนาดความเขม้ 60 เปอร์เซนต ์

14. รับประกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  
15. มีคู่มือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 1 ชุด 

16. ก าหนดส่งมอบภายใน 90 วนั ก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่  90 วนั 

 

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

 

       .................................................... ผูก้  าหนดรายละเอียด 
                                                                                                   (นายอนุสรณ์  วรดิเรก) 

 

 

      .................................................... ผูต้รวจสอบ 
                                                                                                   (นายวโิรจน์  สนัตยานนท)์ 

 

 

 

 


