
 
                       

       
   

มหาวิทยาลยัมหิดล  (สถาบนัโภชนาการ) 
999 ถนนพทุธมณฑล 4 ตาํบลศาลายา 

พทุธมณฑล นครปฐม 73170 
      โทร. 02 800 2380 ต่อ 101,102 

โทรสาร .0 2441 9345 
ที ่ ศธ 0517.21/ 2039   
วนัที ่      19    ธันวาคม  2555   
เร่ือง ขอแก้ไขจํานวน ในการจัดหาเช่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  
เรียน   บริษทั/หา้ง/ร้าน  
 

  ตามหนงัสือท่ี ศธ 0517.21/ 2026 ลว. 18 ธนัวาคม 2555  เร่ือง ขอเชิญยืน่เอกสารเพื่อเขา้
รับการคดัเลือกในการจดัหาเช่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  จาํนวน 50 ชุด  นั้น มหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนั
โภชนาการ)  ขอแกไ้ขจาํนวนการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

เดิม  เช่าเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ จาํนวน 50 ชุด  

เป็น  เช่าเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ จาํนวน 40 ชุด  

  มหาวิทยาลยัมหิดล  จึงขอใหท่้านส่งเอกสารตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย เพื่อพจิารณาตรวจสอบ*
คุณสมบติั/*ผลงาน/*รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะโดยขอใหย้ืน่เอกสาร ณ หอ้งประชุมชั้น 1 เลขท่ี 999 
อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ถ.พทุธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 
ภายในเวลา 10.00 น.วนัท่ี   7 มกราคม 2556 หากพน้กาํหนดดงักล่าว จะถือวา่ท่านไม่ประสงคจ์ะเขา้รับ
การคดัเลือก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา ทั้งน้ี สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ หน่วย
พสัดุ สถาบนัโภชนาการ ชั้น 1 เลขท่ี 999 อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ถ.พุทธมณฑล 4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หมายเลขโทรศพัท ์ 0 2800 2380 ต่อ 101,102หมายเลขโทรสาร 0 
2441 9345 

                         ขอแสดงความนบัถือ 
     
  
           

                                    (ผูช่้วยศาสตราจารยช์นิพรรณ  บุตรยี)่ 
           ตาํแหน่ง ประธานกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือก 

 



 
                       

       
   

มหาวิทยาลยัมหิดล  (สถาบนัโภชนาการ) 
999 ถนนพทุธมณฑล 4 ตาํบลศาลายา 

พทุธมณฑล นครปฐม 73170 
      โทร. 02 800 2380 ต่อ 101,102 

โทรสาร .0 2441 9345 
ที ่ ศธ 0517.21/ 2026 
วนัที ่      18    ธันวาคม  2555   
เร่ือง ขอเชิญยืน่เอกสารเพื่อเขา้รับการคดัเลือกในการจดัหาเช่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  
เรียน   บริษทั/หา้ง/ร้าน  
ส่ิงทีส่่งมาด้วย      เง่ือนไขการจดัหา 
 

  ด้วย  มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันโภชนาการ)   จะดําเนินการจัดหาเช่าเคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร์ จาํนวน 50 ชุด  
 

  มหาวิทยาลยัมหิดล  จึงขอใหท่้านส่งเอกสารตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย เพื่อพจิารณาตรวจสอบ*
คุณสมบติั/*ผลงาน/*รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะโดยขอใหย้ืน่เอกสาร ณ หอ้งประชุมชั้น 1 เลขท่ี 999 
อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ถ.พทุธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 
ภายในเวลา 10.00 น.วนัท่ี   7 มกราคม 2556 หากพน้กาํหนดดงักล่าว จะถือวา่ท่านไม่ประสงคจ์ะเขา้รับ
การคดัเลือก 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา ทั้งน้ี สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ หน่วย
พสัดุ สถาบนัโภชนาการ ชั้น 1 เลขท่ี 999 อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ถ.พุทธมณฑล 4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หมายเลขโทรศพัท ์ 0 2800 2380 ต่อ 101,102หมายเลขโทรสาร 0 
2441 9345 
 

                         ขอแสดงความนบัถือ 
     
  
           

                                    (ผูช่้วยศาสตราจารยช์นิพรรณ  บุตรยี)่ 
           ตาํแหน่ง ประธานกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือก 
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1. คุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์  จํานวน 40 ชุด 
1.1. หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)  ไม่ดอ้ยกว่า Intel Core i7-3770, ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 3.4 GHz, 

Smart cache 8 MB  
1.2. หน่วยความจําหลกั (RAM) ไม่ดอ้ยกวา่ ความเร็วบสั 1600 MHz ชนิด DDR3 ขนาด 4 GB  
1.3.  BIOS ไม่ดอ้ยกว่า หน่วยความจาํแบบ Flash BIOS และบรรจุ BIOS ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตาม

กฎหมาย  
1.4. มี Expansion Slot ประกอบด้วย 

1.4.1. PCI Express x1 ไม่นอ้ยกวา่ 1 slot 
1.4.2. PCI Express x16  ไม่นอ้ยกวา่ 1 slot 

1.5. มี I/O Interface ดังต่อไปนี ้
1.5.1. USB port 2.0 ไม่นอ้ยกวา่ 6 ports 
1.5.2. USB port 3.0 ไม่นอ้ยกวา่ 4 ports 
1.5.3. Parallel port (LPT1) ไม่นอ้ยกวา่ 1 port 
1.5.4. Network Port ชนิด RJ-45 ไม่นอ้ยกวา่ 10/100/1000 Base 1 Port 
1.5.5. Audio in จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 Ports (หนา้ 1 หลงั 1) 
1.5.6. Audio out จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 Ports (หนา้ 1 หลงั 1) 

1.6. Video Card 
1.6.1  VGA/DVI port ไม่นอ้ยกวา่ 1 port 
1.6.2 Display port ไม่นอ้ยกวา่ 1 port 
1.6.3 มีหน่วยความจาํขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1 GB GDDR3 

1.7 Form Factor มีคุณสมบติั 
1.7.1 เป็นชนิด Small Form Factor (SFF) หรือ Desktop 
1.7.2 สามารถวางเคร่ืองไดท้ั้งแนวตั้งและแนวนอน พร้อมฐานวางเคร่ือง 
1.7.3 รองรับชุดลอ็ค Case ไดพ้ร้อมดว้ยอุปกรณ์ลอ็ค Case 
1.7.4 มีไฟ LED แสดงสถานะของอุปกรณ์กรณีเกิดปัญหาข้ึนกบัอุปกรณ์ภายในโดยตรงไม่นอ้ย

กว่า 5 รายการไดแ้ก่ Processor unit, Main memory, VGA card, Hard disk, Mainboard 
หรือ Motherboard, Power supply โดยจะตอ้งแสดงผลของแต่ละปัญหา อยา่งชดัเจน 

1.8 Disk controller Serial ATA 6.0 Gb/s 
1.9 จอภาพแสดงผลมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1.9.1 ขนาดหนา้จอไม่นอ้ยกวา่ 20 น้ิว  
1.9.2 เป็นชนิด Flat panel display, LED back 
1.9.3 Graphic resolution สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของ Screen display adaptor 
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1.9.4 มีความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 1600 x 900 ท่ีความถ่ี (Digital) ไม่นอ้ยกวา่ 60 Hz 
1.9.5 Refresh Response Time ไม่เกิน 5 ms 
1.9.6 DVI Port ไม่นอ้ยกวา่ 1 Port พร้อมสาย Interface ชนิด DVI ไม่นอ้ยกวา่ 1 เสน้ 
1.9.7 VGA Port ไม่นอ้ยกวา่ 1 Port พร้อมสาย Interface ชนิด VGA ไม่นอ้ยกวา่ 1 เสน้ 

1.10 แป้นพิมพผ์ลมีคุณสมบติัไม่ดอ้ยกวา่ดงัต่อไปน้ี 
1.10.1 USB Keyboard หรือดีกวา่ 
1.10.2 แป้นพิมพผ์ลมาตรฐาน 104 key จาํนวน 1 ชุด 
1.10.3 แป้นพิมพผ์ลประกอบดว้ย ตวัอกัษรภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, ตวัเลข และเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ 

บนตวัแป้นพิมพแ์บบถาวร 
1.10.4 มีอุปกรณ์ Mouse แบบ USB Optical Mouse หรือดีกวา่ พร้อมแผน่รอง จาํนวน 1 ชุด 

1.11 Hard disk drive  ไม่ดอ้ยกว่า Serial ATA 6.0 Gb/s ความเร็ว 7200 rpm  ขนาด 1 TB  ความเร็ว
เฉล่ียในการเขา้ถึงขอ้มูลไม่มากกวา่ 11 ms จาํนวน 1 หน่วย 

1.12 Optical drive ไม่ดอ้ยกว่า แบบ DVD +/-RW สามารถอ่านไดท่ี้ความเร็วไม่ตํ่ากว่า 16X จาํนวน 1 
drive 

1.13 Removable media ชนิดไม่ดอ้ยกวา่ Multi Media Card Reader 
1.14 Network Interface ชนิดไม่ดอ้ยกว่า 10/100/1000 Auto sensingจาํนวน 1 port โดยมีช่องต่อ

สญัญาณเป็นแบบ RJ-45 และมีคุณสมบติั Wake On LAN 
1.15 Power Supply ขนาดกาํลงัไฟไม่เกิน 280 วตัต ์จาํนวน 1 หน่วย 
1.16 ระบบปฏิบัติการ Free DOS  
1.17 มีคุณสมบติัดา้น Software ดงัต่อไปน้ี 

1.17.1 รองรับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุนภาษาไทยบนเคร่ืองไม่ด้อยกว่า
Microsoft Windows 7 ไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.17.2 รองรับการใชง้านกบั Network Protocol มาตรฐาน IP, IPX 
1.17.3 รองรับการใชง้านกบั SNMP network management protocol version 3 หรือสูงกวา่ 
1.17.4 รองรับการใชง้านร่วมกบั Management Software ในอนาคตท่ีมีคุณสมบติั 

1.17.4.1 สามารถควบคุม/จดัการจากเคร่ืองควบคุมกลาง (Management Console) ไปยงัเคร่ืองท่ี
ถูกควบคุม/จดัการ ซ่ึงติดตั้งโปรแกรม Management Agent อยูไ่ด ้

1.17.4.2 สามารถแสดงผลรายละเอียดและส่วนประกอบสําคญัภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้
(Inventory & Configuration Management) 

1.17.4.3 สามารถแสดงสถานะ การใชท้รัพยากรของเคร่ือง และประสิทธิภาพท่ีไดรั้บได ้
(Performance Management / Resource Utilization) 



~	3	~	
 

1.17.5 ใหติ้ดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดภายหลงั ถา้เป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิ
มหาวิทยาลยัจะจดัเตรียมให ้

1.18 ผา่นการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
1.18.1 FCC 
1.18.2 UL หรือ TUV หรือ CSA หรือ EN 
1.18.3 EPEAT Gold ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง และตอ้งระบุถึงเคร่ืองหมายการคา้ และ รุ่น/โมเดล ท่ีชดัเจน 
1.18.4 อุปกรณ์มาตรฐานทุกช้ิน ไดแ้ก่ ชุด CPU Case, Main-board, Monitor, Mouse และ

Keyboard ตอ้งเป็นเคร่ืองหมายการคา้เดียวกนั 
 
2 การรับประกนัผลติภัณฑ์ ประกนัคุณภาพ และการบํารุงรักษา 

2.6 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งรับประกนัคุณภาพ ให้การบาํรุงรักษา หลังการตรวจรับไม่น้อยกว่า 3 ปี โดย
ประกนัแบบ On Site Service โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ค่าเดินทาง และค่าอุปกรณ์  

2.7 ในกรณีมีการชาํรุดหรือบกพร่อง หรือ มีปัญหากบัอุปกรณ์หรือการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ผดิปกติ ผูเ้สนอราคาตอ้งดาํเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภายใน 2 วันทําการหลงัจากไดรั้บแจง้จาก
ทางมหาวิทยาลยั โดยช่างจากเจ้าของผลติภัณฑ์ 

2.8 หากพบว่าอุปกรณ์ชาํรุดตอ้งเปล่ียน ผูเ้สนอราคาตอ้งเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
ใหก้บัทางมหาวิทยาลยัมหิดล หรือหน่วยงานท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลมอบหมายภายในไม่เกนิ 2 วัน
ทาํการ นับตั้งแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง 

2.9 ทุกคร้ังท่ีผูเ้สนอราคาเขา้มาให้บริการ ตอ้งจดัทาํใบรายงานการทาํงานพร้อมบนัทึกรายละเอียดให้
ผูรั้บผดิชอบประจาํหน่วยงานลงช่ือตรวจสอบและรับทราบการทาํงาน 

2.10 ผูเ้สนอราคาได ้ จะตอ้งจดัทาํรายการ พร้อมรายละเอียด (รวมถึง Serial Number) ของอุปกรณ์
ทั้งหมดท่ีจะส่งมอบ 

2.11 ผูเ้สนอราคาตอ้งติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดภายหลงัถา้เป็นโปรแกรมท่ีมี
ลิขสิทธ์ิมหาวิทยาลยัจะจดัเตรียมให ้

2.12 ผูเ้สนอราคาท่ีชนะการจดัหาในคร้ังน้ีตอ้ง 
2.12.1 จดัทาํฉลากท่ีติดแน่น ซ่ึงมีลกัษณะติดแน่น และตวัหนงัสือท่ีพิมพบ์นฉลากตอ้งไม่หลุด

ล่อนไดง่้าย เพื่อแสดงรายละเอียดสาํคญัอยา่งยอ่ของผลิตภณัฑ ์ ติดแสดงท่ีตวัครุภณัฑด์งัน้ี 
(หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพสัดุกาํหนดให)้ 

2.12.1.1 รหสัครุภณัฑ ์
2.12.1.2 ช่ือผลิตภณัฑ,์ รุ่น, Serial Number/Service Tag/Product ID 
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2.12.1.3 ขอ้มูลอุปกรณ์ เช่น หน่วยประมวลผล, หน่วยความจาํ, อุปกรณ์เก็บขอ้มูล,หน่วย
แสดงผล, Network interface 

2.12.1.4 รายละเอียดผลิตภณัฑอ์ยา่งยอ่ (สาํหรับการติดต่อกบัผูใ้หบ้ริการ) 
2.12.1.5 ช่ือ/ผูใ้หบ้ริการหลงัการขายท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
2.12.1.6 เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อ (Hotline) 
2.12.1.7 วนัท่ีติดตั้งระบบ และวนัท่ีหมดอายกุารรับประกนั 

2.12.2 จดัทาํขอ้มูลอุปกรณ์ทั้งหมดลงในไฟล ์Excel ดงัน้ี (หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
กาํหนดให)้ 

2.12.2.1 รหสัครุภณัฑ ์
2.12.2.2 วนัท่ีตรวจรับ/ส่งมอบ และวนัส้ินสุดระยะเวลาการรับประกนั 
2.12.2.3 ขอ้มูลอุปกรณ์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล, หน่วยความจาํ,หน่วย

แสดงผล, หมายเลขอุปกรณ์, หมายเลขเครือข่าย 
2.12.2.4 อ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็น 

2.13 มหาวิทยาลยัทรงสิทธิท่ีจะปรับยา้ยอุปกรณ์บางรายการ (Memory และ Hard Disk)ภายในชุด
ผลิตภณัฑท่ี์เสนอมาได ้เม่ือมีการใชง้านจริง 

 
3 ระยะเวลาดําเนินการ 

การจดัหาดงักล่าวมีระยะเวลา 5 วนั ผูช้นะการเสนอราคาซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการพิจารณาตอ้งดาํเนินการ
ทดสอบและส่งมอบใหเ้รียบร้อย พร้อมรายละเอียดต่างๆ เพื่อส่งมอบงานต่อไป 
 

4 ระยะเวลาการผ่อนชําระค่าใช้จ่าย 
4.1 การจดัหาดงักล่าวมีระยะเวลาการผอ่นชาํระค่าใชจ่้ายเป็นรายเดือน โดยมีกาํหนด 36 เดือน ทั้งน้ีเม่ือ

ผูเ้ช่าผอ่นชาํระครบกาํหนด เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ทางการศึกษาผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหท้รัพยสิ์นท่ีจดัเช่า
ตกเป็นกรรมสิทธ์ิ แก่ผูเ้ช่าโดยทนัที 

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



เงือ่นไขการเสนอราคา 
รายการ เช่าไมโครคอมพวิเตอร์ จาํนวน  40  ชุด 

.................................................... 
 

           ดว้ยมหาวิทยาลยัมหิดล  สถาบนัโภชนาการ  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “มหาวิทยาลยั”  มีความประสงคจ์ะ
ดาํเนินการรายการ  เช่าไมโครคอมพิวเตอร์  จาํนวน  40  ชุดโดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี.- 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารการเสนอราคา 
1.1 แบบใบเสนอราคา 
1.2 แบบสญัญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
1.3 แบบหนงัสือคํ้าประกนั 

(1)  หลกัประกนัสญัญา 

 

2. หลกัฐานการเสนอราคา 
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 
(1) ใบเสนอราคา โดยกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
(2) หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอาํนาจใหบุ้คคล

อ่ืนทาํการแทน 
 

3. ระยะเวลาการเช่าและกรส่งมอบพสัดุ 
          มหาวิทยาลยัมีกาํหนดการเช่าโดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2556  ถึงวนัที ่ 31 มกราคม 2559  
รวม 3 ปี (36 เดือน) 
 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ  ไม่เกิน 5 วนั (ภายในวันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2556)  นบัถดั
จากวนัลงนามในสญัญาเช่าคอมพิวเตอร์ แต่ทั้งน้ีตอ้งแลว้เสร็จก่อนวนัเร่ิมดาํเนินการจดัเช่า 
 

4. การทาํสัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 
ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งทาํสัญญาตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ้ 

1.2 กบัมหาวิทยาลยัมหิดล ภายใน 7 วนั  นับถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็น
จาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 (5%) ของราคาส่ิงของท่ีไดรั้บคดัเลือก ใหม้หาวิทยาลยัยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา 
โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีก่อนท่ีใชเ้ช็คนั้นชาํระต่อมหาวิทยาลยัหรือก่อนวนั

นั้นไม่เกิน 7 วนั 
(3) หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามขอ้ 1.3 (1) 

 

หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัท่ีคู่สัญญาพน้จากขอ้
ผกูพนัตามสญัญาแลว้ 



 

5. อตัราค่าปรับ 
(1) ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา มาทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงล่าชา้เกินกวา่เวลาท่ี

มหาวิทยาลยัแจง้เตือน จะตอ้งจ่ายค่าปรับแก่มหาวิทยาลยั เป็นจาํนวนเงินวนัละ............บาท 
(อตัราร้อยละ 0.2%) นบัถดัจากวนัท่ีครบกาํหนดแจง้เตือน จนถึงวนัท่ีมาทาํสญัญา 

(2) ค่าปรับตามแบบสญัญาเช่าคอมพิวเตอร์ ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ 0.20  ต่อวนั 
 

6. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหา ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสัญญาเช่า
คอมพิวเตอร์ ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.2 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของ
ส่ิงของท่ีให้เช่าท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ระยะเวลาการเช่า) นับแต่วนัท่ีผูจ้ดัหา
ไดรั้บมอบ โดยผูรั้บจดัหาตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน 2 วนัทาํการ นบั
ถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

 

7. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ๆ 
7.1 เงินค่าพสัดุสาํหรับการเช่าคร้ังน้ี ไดรั้บมาจากเงินรายไดส่้วนงาน การลงนามในสัญญาจะกระทาํได้

ต่อเม่ือ สถาบนัโภชนาการ ไดรั้บอนุมติัเงินจากมหาวิทยาลยัแลว้เท่านั้น 
7.2 มหาวิทยาลยั ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุดหรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็

ได ้และอาจพิจารณาคดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจดัหาก็ได ้หรืออาจจะยกเลิกการจดัหา
โดยไม่พิจารณาจดัหาเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นสําคญั 
และให้ถือว่าการตดัสินของมหาวิทยาลยัหรือคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือกเป็นเด็ดขาด ผู ้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้

7.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยั
กาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 5 มหาวิทยาลยัจะพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหาย (ถา้มี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

7.4 เม่ือมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็ผูรั้บจดัหา และไดต้กลงเช่าส่ิงของตามการ
เสนอราคาใหเ้ช่าแลว้ ถา้ผูรั้บจดัหาจะตอ้งสัง่หรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของ
นั้นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจดัหาจะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงัน้ี 
(1) แจง้การสั่งหรือนาํส่ิงของท่ีให้เช่าดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจดัหาสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ 
เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

(2) จดัการใหส่ิ้งของท่ีใหเ้ช่าดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้น



ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรอเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้
บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1)หรือ (2) ผูรั้บจดัหาจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาว ี

7.5 ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหาแลว้ถอนการเสนอราคา หรือ ไม่ไปทาํ
สัญญาหรือขอ้ตกลง ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดและมหาวิทยาลยัไดมี้การแจง้เตือนแลว้ 
มหาวิทยาลยัจะริบหลกัประกนัการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัซองทนัที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

7.6 มหาวิทยาลยั สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย หรือนิติกรของมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

 

 

                                                                                                          (ผศ.ดร.ชนิพรรณ  บุตรยี)่ 
                                                                                                         รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 
 
หมายเหตุ   สถาบันโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล   ขอสงวนสิทธิทีจ่ะยกเลกิจัดเช่าคร้ังนี ้ หากไม่ได้รับ
อนุมัติเงินงบประมาณจากมหาวทิยาลยัมหิดลหรือจําเป็นต้องเปลีย่นแปลงรายละเอยีด 



เงือ่นไขคุณสมบัตขิองผู้รับจดัหา 
รายการ เช่าไมโครคอมพวิเตอร์ จาํนวน  50  ชุด 

.................................................... 
 

            ดว้ยมหาวิทยาลยัมหิดล  สถาบนัโภชนาการ  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “มหาวิทยาลยั”  มีความ

ประสงคจ์ะดาํเนินการ  รายการเช่าเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  จาํนวน  50  ชุด โดยมีขอ้แนะนาํและ

ขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี.- 

1. เอกสารแนบท้ายเงื่อนไขคุณสมบัต ิ

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

2. คุณสมบัตขิองผู้รับจัดหา 

2.1 ผูรั้บจดัหาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจดัหาโดยตรงกบัรายการท่ีจดัหา 

2.2 ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการซ่ึงไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้  และไม่เป็นผู ้

ท่ีถูกระบุช่ือเป็นผูท้ิ้งงานของทางมหาวิทยาลยัมหิดล   

2.3 ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผู ้

เสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

2.4 ตอ้งมีผลงานดงัน้ี 

   2.4.1  ผูเ้สนอราคา  ตอ้งมีผลงานขายหรือให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง

จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 1 ลา้นบาท ไม่นอ้ยกว่า 1โครงการ ในช่วงเวลาไม่เกิน 3 ปี  นบัแต่วนัตรวจรับ

มอบงานงวดสุดท้าย  จนถึงวนัยื่นซองเสนอราคา  กับส่วนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานท่ีจดัตั้งโดยรัฐหรือภาคเอกชน  โดยมีหนงัสือรับรองผลงานท่ีเป็นตน้ฉบบัมาแสดง หรือ

สําเนาสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีดาํเนินการ  และใบตรวจรับงานงวดสุดทา้ยจากหน่วยงานเจา้ของ

โครงการมาแสดง  หรือสาํเนาสญัญาหรือขอ้ตกลงท่ีดาํเนินการมาแสดง 

3. หลกัฐานการเสนอคุณสมบตัิเบือ้งต้น 

           ผูรั้บจดัหาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน 

3.1 กรณีเป็นนิติบุคคล 

(ก)  สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

(ข)  สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 



3.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

(ก) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

(ข) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี 

(ค) สาํเนาทะเบียนบา้น 

4. ข้อสงวนสิทธ์ิ 

มหาวิทยาลยั  หรือ  คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือก  สงวนสิทธ์ิท่ีจะเชิญผูรั้บจดัหาราย

ใดใหย้ืน่เสนอราคาหรือไม่กไ็ด ้

   

 

                                                                                                          (ผศ.ดร.ชนิพรรณ  บุตรยี)่ 
                                                                                                ประธานกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือก 



                     แบบใบเสนอราคาเช่า  
 
เรียน     ประธานคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือก 

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

          2. ขา้พเจา้ ขอเสนอรายการพสัดุ  รวมทั้งบริการ  ตามขอ้กาํหนดเง่ือนไขรายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะ แห่งเอกสารเง่ือนไขการจดัหา  ดงัต่อไปน้ี     
ลาํดบั
ท่ี 

รายการ จาํนวน 
ราคาต่อหน่วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม จาํนวนเงินรวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

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

 
เป็นเงินทั้งส้ิน .............................……………….บาท (……………………………….…....................) ซ่ึงได้
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจาํนวน ………………….…..บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ย
แลว้ 
  3. คาํเสนอน้ีจะยนือยูเ่ป็นระยะเวลา 30 วนั นบัตั้งแต่วนัยืน่ขอ้เสนอทางดา้นราคาและ
มหาวิทยาลยัมหิดล อาจรับคาํเสนอน้ี ณ เวลาใดกไ็ดก่้อนท่ีจะครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว หรือระยะเวลาท่ี
ไดย้ดืไปตามเหตุผลอนัสมควร ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลร้องขอ 
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 4. กาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ขา้พเจา้รับรองท่ีส่งมอบพสัดุตามเอกสารเง่ือนไขการจดัหาโดย
ครบถว้นถูกตอ้งภายใน  5  วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาเช่าคอมพิวเตอร์ ทั้งนีส้ามารถส่งได้ก่อนวนัเร่ิม
ดําเนินการเช่า   
 5.   ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา  ขา้พเจา้รับรองท่ีจะ 
   5.1ทาํสญัญาตามแบบสญัญาเช่าคอมพิวเตอร์แนบทา้ยเอกสารเง่ือนไขการจดัหากบั
มหาวิทยาลยัมหิดล ภายใน  7 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ใหไ้ปทาํสญัญา 
  5.2 มอบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7 ของเง่ือนไขการเสนอราคา
ใหแ้ก่มหาวิทยาลยัมหิดล ก่อน หรือในขณะท่ีไดล้งนามในสญัญา เป็นจาํนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสญัญา
ท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบเสนอราคาน้ี เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฎิบติัตามสญัญาโดยถูกตอ้งและครบถว้น 
  หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัใหค้รบถว้นตามท่ีระบุไวข้า้งตน้น้ีขา้พเจา้ยนิยอมให้
มหาวิทยาลยัมหิดลริบหลกัประกนัการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ้าประกนั รวมทั้งยนิดี
ชดใชค่้าเสียหายใดๆ ท่ีอาจมีแก่มหาวิทยาลยัมหิดล  และมหาวิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะใหผู้เ้สนอราคารายอ่ืนเป็นผู ้
เสนอราคาได ้หรือมหาวิทยาลยัมหิดลอาจเรียกเพื่อคดัเลือกใหม่ได ้

6.  ขา้พเจา้ยอมรับวา่มหาวิทยาลยัมหิดลไม่มีความผกูพนัท่ีจะรับคาํเสนอน้ี  หรือใบเสนอราคา
ใดๆ  รวมทั้งไม่ตอ้งรับผดิชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกิดข้ึนในการท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา 
            7. ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ  ท่ีไดย้ืน่พร้อมใบเสนอราคาน้ี 
โดยละเอียดแลว้ และเขา้ใจดีวา่มหาวิทยาลยัมหิดลไม่ตอ้งรับผดิชอบใดๆ ในความผดิพลาด หรือตกหล่น 

8. ใบเสนอราคาน้ีไดย้ืน่เสนอโดยบริสุทธ์ิยติุธรรมและปราศจากกลฉอ้ฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกนั
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคล หรือกบัหา้งหุน้ส่วน บริษทัใดๆ  ท่ีไดย้ืน่
เสนอราคาในคราวเดียวกนั 
 

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

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

                   ประทบัตรา (ถา้มี) 
 



แบบหนังสือคํา้ประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

เลขท่ี …………………………….   วนัท่ี ………………………………………………….. 
 
 ข้าพเจ้า ………………. (ช่ือธนาคาร)…………………… สํานกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี ……………………... 
ถนน …………………………… ตําบล/แขวง ……………………………… อําเภอ/เขต ………………………. 
จงัหวดั ……………………………… โดย ………………………………………………...….. ผู้ มีอํานาจลงนาม 
ผกูพนัธนาคาร ขอทําหนงัสือคํา้ประกนัฉบบันีใ้ห้ไว้ตอ่มหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัวิจยัโภชนาการ) ซึง่ตอ่ไปนี ้
เรียกวา่ “ผู้ ซือ้” ดงัมีข้อความตอ่ไปนี ้

1. ตามท่ี ………………………….(ช่ือผู้ขาย) ……………………………………. ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ 
“ผู้ขาย” ได้ทําสญัญาซือ้ขาย ………………………………………………………..…………………….. กบัผู้ ซือ้ 
ตามสญัญาเลขท่ี ……………………………….. ลงวนัท่ี…………………………………..………. ซึง่ผู้ขายต้อง 
วางหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาตอ่ผู้ ซือ้ เป็นจํานวนเงิน …………………………………………….. บาท 
(………………………………………….) ซึง่เทา่กบัร้อยละ ……………………. (………%) ของราคาทัง้หมด 
ตามสญัญา 
 ข้าพเจ้ายอมผกูพนัตนโดยไมมี่เง่ือนไขท่ีจะคํา้ประกนัชนิดเพิกถอนไมไ่ด้เช่นเดียวกบัลกูหนีช้ัน้ต้นใน
การชําระเงินให้ตามสทิธิเรียกร้องของผู้ ซือ้ จํานวนไมเ่กิน ………………….. บาท (……………………………..) 
ในกรณีท่ีผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระคา่ปรับ หรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบติัตาม
ภาระหน้าท่ีใด ๆ ท่ีกําหนดในสญัญาดงักลา่วข้างต้น ทัง้นี ้โดยข้าพเจ้าจะไมอ้่างสทิธิใด ๆ เพ่ือโต้แย้งและผู้ ซือ้ไม่
จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชําระหนีน้ัน้ก่อน 

2. หากผู้ ซือ้ได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายหรือยินยอมให้ผู้ขายได้ปฏิบติัผิดแผกไปจากเง่ือนไขใด ๆ  
ในสญัญา ให้ถือวา่ข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนัน้ ๆ ด้วย 

3. หนงัสือคํา้ประกนันีมี้ผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัทําสญัญาซือ้ขายดงักลา่วข้างต้น จนถึงวนัท่ีภาระหน้าท่ี 
ทัง้หลายของผู้ขายจะได้ปฏิบติัให้สําเร็จลลุว่งไป และข้าพเจ้าจะไมเ่พิกถอนการคํา้ประกนัไมว่า่กรณีใด ๆ ตราบ
เทา่ท่ีผู้ขายยงัคงต้องรับผิดชอบต่อผู้ ซือ้ตามสญัญาซือ้ขายอยู ่
 
 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทบัตราไว้ตอ่หน้าพยานเป็นสําคญั 
 
     ลงช่ือ …………………………………...……...…. ผู้ คํา้ประกนั 
             (……………………………………………..) 
     ตําแหน่ง …………………………………………… 
     ลงช่ือ …………………………………...……...…. พยาน 
             (……………………………………………..) 
     ลงช่ือ …………………………………...……...…. พยาน 
             (……………………………………………..) 
 



หนังสือมอบอาํนาจ 
 

ท่ี ………………………………….    ทําท่ี …………………………………………….. 
 
      วนัท่ี …………………………………… 
 โดยหนงัสือฉบบันี ้ข้าพเจ้า (บริษัท/ห้าง/ร้าน) ………………………………………………………………… 
………………………………………… โดย (นาย/นางสาว/นาง) ……………………………………………………... 
ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั (บริษัท/ห้าง/ร้าน) ……………………………………………………………………………… 
ขอมอบอํานาจให้ ………………………………………………………………………………………เป็นผู้กระทําการ 
แทน (บริษัท/ห้าง/ร้าน) ในการ [     ]  เสนอราคา                   [     ]  ลงนามในเอกสาร 
      [     ]  ตอ่รองราคา                   [     ]  แก้ไขเอกสาร 
      [     ]  ลงนามในสญัญา            [     ] …………………………………… 
 รายการ ………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….
กบัมหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัโภชนาการ)  
 
 การใดท่ีผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําไปภายในขอบเขตแหง่การมอบอํานาจนี ้เสมือนหนึง่วา่ข้าพเจ้าได้กระทํา
เองทกุประการ 
 
      ลงช่ือ ………………………………… ผู้มอบอํานาจ 
                            (………………………………..) 
      ลงช่ือ ………………………………… ผู้ รับมอบอํานาจ 
                            (………………………………..) 
      ลงช่ือ ………………………………… พยาน 
                            (………………………………..) 
      ลงช่ือ ………………………………… พยาน 
                            (………………………………..) 
   
 
 
  


