
 

   
 

 
  

  
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 ------------------------------------------- 

 

 ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันโภชนาการ)  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ตามรายการ ดังนี้ 
 

 1. ชุดไมโครโฟนห้องประชุม จ านวน 10 ตัวพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการ 
  สนทนา  1 ชุด 
 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1.  เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซ้ือดังกล่าว 

  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  และไม่
เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล  
  3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    4.  ต้องมีผลงาน ดังนี้ 
                 4.1 ........................................-...................................................... 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผลงานที่ระบุข้างต้นนี้ว่าเป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพหรือไม่ 

5.   ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-
GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th 

6  ผู้เสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการท าสัญญา
กับมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และ
ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับ
จ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม  พ.ศ.2554   และ 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดง
บัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ.2555 
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  ก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่……………-……….……….ระหว่างเวลา…………..
น. ถึง……-….น. ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  และดูสถานที่ติดตั้งระหว่างเวลา…........…..น. ถึง…………….น. ณ สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
73170 
 

  ก าหนดยื่นซองประกวดราคา   ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ  ในวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2558
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 1  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999  ถนน
พุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  และเปิดซองเอกสารหลักฐาน
ผู้ประกอบการและข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2558เวลา  11.00  น. ณ ห้องประชุมชั้น 1  
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170    โดยก าหนดวันเปิดซองเสนอราคา ในวันที่    25  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น 1 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999  ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170 
 
 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ... ..-....... บาทได้ทีห่น่วยพัสดุ ชั้น 1   
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999  ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170 ระหว่างวันที่   2  กุมภาพันธ์ 2558        ถึงวันที่   13   กุมภาพันธ์ 2558   
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 02800 2380 ต่อ 101,102  ในวันและเวลาราชการ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทาง www.gprocurement.go.th, www.mahidol.ac.th , www.inmu.mahidol.ac.th 
   
 ประกาศ  ณ วันที่   21  มกราคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิพรรณ  บุตรยี่) 
                      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                      ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
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เอกสารประกวดราคาซื้อ  เลขท่ี 003 /2558 (NU) 

การซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

    ตามประกาศ มหาวิทยาลัย (สถาบันโภชนาการ) ลงวันที ่ 21  มกราคม 2558 

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

 

 ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล   (สถาบันโภชนาการ) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย”  มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อ  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ตามรายการ  ดังนี้ 

 1. ชุดไมโครโฟนห้องประชุม จ านวน 10 ตัวพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการ 
  สนทนา   1 ชุด 
ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของ (แท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ)  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อฉบับนี้  โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.5 แบบหนังสือค้ าประกัน 

          (1)   หลักประกันการเสนอราคา  
(2)   หลักประกันสัญญา 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซ้ือดังกล่าว 
    2.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   และไม่
เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล 

 2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
      2.4 ต้องมีผลงาน ดังนี้ 
                 2.4.1 .........................................-..................................................... 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานที่ระบุข้างต้นนี้ว่าเป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพหรือไม่ 
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  2.5   ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-
GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th 
  2.6 ผู้เสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการท าสัญญากับ
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้อง
รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่าย
เป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม  พ.ศ.2554   และ 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดง
บัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ.2555 

 
3.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
  3.1 ส่วนที่  1  (เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     
    (ข) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม    
    (ค) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคล อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  
   3.2 ส่วนที่  2  (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค)  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)    แคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ    
   (2)    ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 
  3.3 ส่วนที่  3  (ข้อเสนอทางด้านราคา)  ใส่ซองปิดผนึก อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)    ใบเสนอราคา   

        (2)    บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา    
4.  การยื่นซองประกวดราคา 

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอเอกสารแยกเป็น 3 ซอง 
1. ซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ 

  2. ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
  3. ซองข้อเสนอทางด้านราคา 
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ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดย
ไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการ  ขูดลบ  ขีดออก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา
พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง     

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท (และเสนอราคาเพียงราคาเดียว) โดยเสนอราคารวม 
และ หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอราคาจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง 
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุตามสถานที่ท่ีก าหนด   

 ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   90 วัน  นับแต่วันยื่นซองประกวดราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน  30 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา   
4.4 ผู้เสนอราคา  จะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดไมโครโฟน

ห้องประชุมฯ  จ านวน 2 ชุด  ไปในซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ 
มหาวิทยาลัย จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางมหาวิทยาลัย 

 ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจ
ท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคต
ตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาตรวจสอบภายใน  .... วัน  

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจ านวน   …-….  ชุด     เพ่ือใช้ในการตรวจทดลอง
หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา   ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว มหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 

4.6 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดู ร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคา 

4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคา 3 ซอง ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง 
ประธานกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา   โดยระบุชื่อซองแต่ละซองให้ชัดเจน ในวันที่                                       
............25 กุมภาพันธ์ 2558 .................... ระหว่างเวลา ......10.00.... น. ถึง ....10.30....... น.                           
ณ ห้องประชุมชั้น ...1....   สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4  ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับซองประกวดราคาโดย
เด็ดขาด และคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  จะเปิดซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการและข้อเสนอ
ทางเทคนิค ในวันที.่...........25 กุมภาพันธ์ 2558 ....................  เวลา  11.00  น. ณ ห้องประชุมชั้น..1... สถาบัน
โภชนาการ ม.มหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยก าหนดวันเปิดซองเสนอ
ราคา ในวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น..1... สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล 999 
ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
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5. หลักประกันการเสนอราคา (จะก าหนดกรณีวงเงินจัดหาเกิน 2,000,000 บาท) 
   ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา   
จ านวน  ……-……..  บาท  (…………………-………….)  โดยหลักประกันการเสนอราคาจะต้องมีระยะเวลาการค้ า
ประกันไม่น้อยกว่า.........วัน นับตั้งแต่วันยื่นซองประกวดราคา  โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลัยหรือก่อนวันนั้น
ไม่เกิน 7 วัน 
  (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (1)  
    หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณา
เป็นผู้รับจัดหาโดยเร็วตั้งแต่พ้นภาระผูกพัน เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้รับจัดหา ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
               การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

6.1 การพิจารณาในการประกวดราคานี้ จะค านึงถึงคุณลักษณะของพัสดุที่เสนอ  และพิจารณา 
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าเป็นส าคัญ โดยผู้เสนอราคาจะต้อง
แยกซองเสนอเป็น 
   1. ซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ 
   2. ซองเสนอทางด้านเทคนิค 
   3. ซองข้อเสนอด้านราคา 
  6.2   คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิดซองเสนอราคาเฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  และจะคืนซองเสนอราคาให้แก่ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

 6.3  ในการประกวดราคาครั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยยึดหลักความคุ้มค่า และ   
……........ ( ราคารวม ) …………………….. 

6.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น    ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา หรือ    ในหลักฐาน
การรับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลัย 

(2) ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  
(3) ผู้เสนอราคาที่ ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซอง

ประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  จะไม่เปิดซองข้อเสนอด้านราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น  

6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา
หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 
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6.6 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่พิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษ   ผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อ
ได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
7. การท าสัญญาซื้อขาย 
  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา จะต้องท าสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.4 
กับมหาวิทยาลัยมหิดลภายใน  ..7...  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับร้อยละ....10....  (สิบ %) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ก่อนที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลัยหรือก่อนวันนั้น
ไม่เกิน 7 วัน 
 (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ข้อ 1.5 (2)  
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาแล้ว 
8. อัตราค่าปรับ 
     ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ให้คิดในอัตราร้อยละ……0.2…….ต่อวัน 
 
9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
    ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาตามแบบ
ดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า…1…ปี…-….เดือน นับถัดจากวันที่ผู้จัดหารับมอบ โดยผู้รับจัดหาต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…..7.…….วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  
10.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
           ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ….-.….ของราคาสิ่งของที่เสนอขาย แต่
ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 
(3) ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  11.1   เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงิน รายได้สถาบันโภชนาการ ปี 2558 การลงนามใน
สัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินจากมหาวิทยาลัย แล้วเท่านั้น 
  11.2  เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจัดหา และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้รับจัดหา จะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจัดหา จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 
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 (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจัดหาสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
 (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจัดหา จะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหาแล้ว ถอนการเสนอราคา หรือ ไม่ไป
ท าสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและมหาวิทยาลัยได้มีการแจ้งเตือนแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการเสนอราคาทันที และ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 11.4 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด ที่ปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวิทยาลัย(ถ้ามี) 

11.5  เงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ.2555 

 (1)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ใน
ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 (2)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 

 (3)  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้
ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน
ในสาระส าคัญ เว้นแต่บุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 
  
                        

 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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รายละเอยีดชุดไมโครโฟนชุดประชุมจ านวน 10 ตัวพร้อมเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา จ านวน 1 ชุด 
 

1.คุณสมบติัทัว่ไปเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าชุดประชุม 
1.1.มีสวทิช์ปิด-เปิดเคร่ือง พร้อมสัญญาณไฟแสดงการท างาน 
1.2.มีช่องต่อแยกส าหรับไมโครโฟนในระบบได ้2 ทาง ควบคุมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 50 เคร่ืองและสามารถขยาย 
      ได1้50 เคร่ืองเม่ือเพิ่มเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้า 
1.3.ปุ่มปรับระดบัความดงัของไมโครโฟนชุดประชุมทั้งระบบ 
1.4. มีสวทิช์เลือกแบบการท างานของระบบ 4 รูปแบบดงัน้ี 

  1.4.1. แบบก าหนดจ านวนผูร่้วมประชุมใหเ้ปิดใชง้านพร้อมกนัได ้1,2,3 หรือ 4 และไมโครโฟน 
                                     จะปิดเองโดยอตัโนมติัหากไม่มีการพดูภายใน 30 วนิาที  
  1.4.2. แบบก าหนดจ านวนผูร่้วมประชุมใหเ้ปิดใชง้านพร้อมกนัได ้1,2,3 หรือ 4 และสามารถปิด 
                                     ไมโครโฟนไดโ้ดยกดสวทิช์ท่ีชุดผูร่้วมประชุม 
  1.4.3. แบบคร่อมไมโครโฟน ชุดผูร่้วมประชุมเพียงตวัเดียวเท่านั้น ท่ีสามารถเปิดใชง้านไดถ้า้ชุดผู ้
                                      ร่วมประชุมอ่ืนกดปุ่มเปิดไมโครโฟนชุดผูร่้วมประชุมท่ีก าลงัใชง้านอยูจ่ะถูกตดัการท างาน 
  1.4.4. แบบประธานเท่านั้นไมโครโฟนของชุดประธานเท่านั้นท่ีสามารถเปิดใชง้านได ้

1.5.ระบบทดสอบสถานะการท างานของไมโครโฟนชุดประชุมพร้อมกนัทั้งระบบ (Test Function) โดยไฟ 
      ท่ีฐานไมโครโฟนตอ้งติดพร้อมกนัยกเวน้ตวัท่ีมีปัญหาไฟจะไม่ติด 
1.6.มีช่องส าหรับต่อร่วมกบัเคร่ืองบนัทึกเทปเพื่อบนัทึกการประชุม 
1.7.มีช่องส าหรับต่อร่วมกบัชุดพว่งโทรศพัท ์โดยสามารถประชุมร่วมกบับุคคลภายนอกผา่นทางระบบ 
      โทรศพัท ์
1.8.มีช่องส าหรับต่อร่วมกบัอุปกรณ์ปรับแต่งสัญญาณเสียงภายนอก เพื่อปรับคุณภาพของเสียงใหดี้ข้ึนท่ีมี 

                    สภาพแวดลอ้มทางเสียงไม่ดี 
1.9.มีช่องต่อไมโครโฟนภายนอก พร้อมภาคจ่ายไฟ และสามารถปรับระดบัความดงัได ้
1.10.มีจอแสดงผลแบบ LCD แสดงสถานะของเคร่ืองบนัทึกเสียง  
1.11.มีเคร่ืองบนัทึกเสียงในตวัเพื่อบนัทึกเสียงการประชุมลงใน SD Card ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือไมโครโฟนเปิด  
        สามารถน า SD Card ออกจากชุดควบคุมและไปประมวลผลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อถอดความได้ 
1.12.เม่ือ SD Cardใกลจ้ะเตม็สามารถถอดออกจากชุดควบคุมและโดยยงับนัทึกการประชุมต่อเน่ืองไดโ้ดย 

           บนัทึกเป็นบฟัเฟอร์ท่ีตวัเคร่ือง 
 

1.13.มีหน่วยความจ าในตวัเคร่ือง ไม่นอ้ยกวา่ 225 MB สามารถเลือกการบนัทึกเสียงระหวา่งลงบหน่วย 
           ความจ าในตวัเคร่ืองหรือบนหน่วยความจ าแบบ SD Card 

1.14.มีช่องเสียบหูฟังสเตอริโอ 1 ช่อง และมีล าโพงมอนิเตอร์ส าหรับเช็คเสียงอยูภ่ายในตวัเคร่ืองพร้อมปุ่ม 
          หมุนปรับระดบัความดงัเสียง 

1.15.ในตวัเคร่ืองมีวงจรตดัเสียงหวดีหอนจากการยอ้นกลบัของสัญญาณดิจิตอล (Digital Automatic  
            Feedback Suppression) 

 1.16.ตอบสนองความถ่ี 125 Hz-12.5KHz หรือดีกวา่ ตามมาตรฐาน IEC 914 
1.17.ใชก้ระแสไฟสลบั 220 Volt   + 10% 
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2.คุณสมบติัไมโครโฟนคอห่าน ชุดผูร่้วมประชุม 
2.1. ชุดผูเ้ขา้ร่วมการประชุมพร้อมไมโครโฟนคอห่านและล าโพงในชุดเดียวกนั 
2.2. ไมโครโฟนคอห่านแบบ คอนเดนเซอร์ พร้อมสัญญาณไฟแสดงขณะท างานท่ีหวัไมโครโฟน 
2.3. ความยาวของกา้นไมโครโฟนไม่นอ้ยกวา่ 45 เซนติเมตร 
2.4. มีสวทิซ์ ปิด-เปิด ไมโครโฟนท่ีแท่นฐานไมค ์
2.5. มีไฟ LED สีขาวแสดงท่ีฐานไมคเ์พื่อแสดงสถานะพร้อมใชง้าน 
2.6. มีช่องเสียบหูฟังสเตอริโอ 2 ช่อง พร้อมปุ่มปรับระดบัความดงัท่ีแท่นฐานไมค ์
2.7. มีล าโพงในตวัซ่ึงจะตดัอตัโนมติัเม่ือเปิดใชไ้มโครโฟนหรือเม่ือต่อชุดหูฟังในช่องใชง้าน 
2.8. มีช่องเสียบสายต่อเช่ือมสัญญาณท่ีตวัเคร่ืองและมีสายต่อเช่ือมจากตวัเคร่ืองยาวไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร  
     เพื่อต่อเช่ือมกบัชุดอ่ืนๆ 

2.9. ความถ่ีตอบสนองประมาณ 125 Hz-12.5KHz หรือดีกวา่  
2.10.ก าลงัขบัของล าโพง ไม่นอ้ยกวา่ 2 วตัต ์
2.11.ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิครวมนอ้ยกวา่ 0.5%(ท่ี85 dB SPL) 
2.12.อตัราส่วนของสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวนไม่นอ้ยกวา่ 85 dB 

3. คุณสมบติัเพาเวอร์แอมป์ 
3.1. แหล่งพลงังานใชไ้ฟฟ้ากระแสสลบั 220 - 240V AC หรือกระแสตรง DC 24V 
3.2. Rated Output 240W  
3.3. Power Consumption 238W (EN60065), 520W(AC operation at rated output, 15A 
       (DC operation at rated output)  
3.4. การตอบสนองความถ่ีไม่ต ่ากวา่ 50 Hz (+ / - 3 dB) 
3.5. ไม่เพี้ยนกวา่ 1% ท่ี 1kHz, 1/3 รับการจดัอนัดบัพลงังาน 
3.6. Input   mic 1: 600Ω-60dB electronically balanced, 5-P Din type 600Ω-60dB  electronically 

balanced, 5-P phone jack: AUX 1,2: -20dB, 10kΩ, unblanced,RCA pin jack. Mute:Contact Pin 4 - 5 
Closure input (for MIC 1)  

3.7. REC. OUT: Odb, 600Ωunbalanced, RCA pin jack 
3.8. เสียงเบสไม่ต ่ากวา่ Control: + / - 10 dB ท่ี 100kHz เสียงแหลม: + / - 10 dB ท่ี 10kHz 
3.9. MIC1 Muting: Mutes สัญญาณอ่ืน ๆ โดย 0 - ลดทอน dB 30 
3.10. มีอุปกรณ์วดัตวัช้ีวดัท่ีไฟสัญญาณสูงสุด(LED  VU Meter) 

4.  มีหนงัสือแต่งตั้งการเป็นตวัแทนจ าหน่ายและหนงัสือส ารองอะไหล่อยา่งนอ้ย 5 ปี จากผูผ้ลิตหรือสาขาของ  
     ผูผ้ลิตในประเทศไทยเสนอถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวนัยืน่ซองเสนอราคา 
5.  ผลิตภณัฑท่ี์เสนอตอ้งมีการหน่ายและใหบ้ริการอยา่งแพร่หลายในประเทศไทยมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  7  ปี   โดยมี 
     เอกสารรับรอง 
6.  มีส านกังานหรือสาขาของผูผ้ลิตท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย ตั้งอยูใ่นประเทศไทยแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี  
    เพื่อเป็นการรองรับบริการหลงัการขาย 
7.  มีศูนยบ์ริการของบริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ์ตั้งอยูใ่นประเทศไทยไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
8.  เป็นผลิตภณัฑใ์นกลุ่มประเทศอเมริกา ยโุรป หรือ ญ่ีปุ่น หรือ ประเทศไทย 
9.  ไดรั้บมาตรฐาน IEC 914 ,  EN 60065 , UL 6500 , IEC 68  หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นอยา่งนอ้ย 
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10. คุณสมบติัล าโพง 
10.1. ล าโพง ขนาดไม่ต ากวา่ 6 น้ิว  หรือ  16 ซม 
10.2. ก าลงัขบัไม่ต ่ากวา่  6 W 
10.3. มี Input 100V อยูก่บัชุดล าโพง 
10.4. ล าโพงติดตั้งเพดานชนิดแบบฝังฝ้าติดตั้งดว้ยขาสปริง 
10.5. มีหนา้กากพลาสติกแบบ Polypropylenesและตะแกรงเหล็กกนัล าโพง 

11.รายละเอียดทัว่ไป 
11.1. การเดินสายบนฝ้าเพดานตอ้งร้อยท่อเฟล็กซ์ หรือ ท่อPVC 
11.2. การเดินสายติดผนงัตอ้งร้อยท่อหรือใส่รางแอบผูเ้ขา้ประชุมไม่สามารถมองเห็น 
11.3. อุปกรณ์ ตอ้งใส่ไวใ้นตู ้Rack  แบบมีลอ้เล่ือน เรียบร้อยสวยงาม 
11.4. สายสัญญาณตอ้งมียีห่้อระบุใหเ้ห็นชดัเจน 
11.5. จุดต่อถา้มีบดักรีตอ้งมีท่อยางสวมทุกขา 
11.6. สายสัญญาณต่อเช่ือมจากตวัเคร่ืองยาวไม่นอ้ยกวา่ 15 เมตร ไม่นอ้ยกวา่ 2 เส้น เพื่อต่อเช่ือมกบัชุดอ่ืนๆ 
11.7. ท าความสะอาด  บริเวณท่ีปฏิบติังานฝ้าเพดานก่อนส่งมอบงาน 
11.8. ก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่  90 วนั 
11.9. ก าหนดส่งมอบภายใน  30  วนั 
11.10. รับประกนัไม่นอ้ยกวา่  1 ปี 

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

 
ผูก้  าหนดรายละเอียด 

 

 

(นายกฤษณะ   ศกัด์ิดี) 

นกัวชิาการโสตทศันศึกษา 

 

ผูต้รวจสอบ 

 

 

(นายวโิรจน์  สันตยานนท)์ 

หวัหนา้งานวศิวกรรมและอาคารสถานท่ี 

 

 

http://www.thaiind.com/machine-tools-spare-parts-accessories.php?post_id=00000338
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