
 

 
 

 

 

 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) 

เร่ือง  ประกวดราคาซื้อ   เคร่ืองอานปฏิกิริยาการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท จํานวน  1 เคร่ือง 
 ------------------------------------------- 

 
 ดวย มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันโภชนาการ)  มีความประสงคจะประกวดราคาซื ้อครุภัณฑ
วิทยาศาสตร  ตามรายการ ดังนี้ 

1. เคร่ืองอานปฏกิิริยาการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท จํานวน  1 เคร่ือง   
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

1.   เปนนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซื้อดังกลาว 
  2.  ไมเปนผูทีถู่กระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการซึ่งไดแจงเวยีนชื่อแลว  
และไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือเปนผูทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล  
  3.   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิความคุมกันเชนวานั้น 
               4.   ตองมีผลงาน ดังนี้ 
                                  4.1 ...............................-............................................................... 
  5. .................................(คุณสมบัติอ่ืน)................................. 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผลงานที่ระบุขางตนนี้วาเปนผลงานที่ดีและมีคุณภาพหรือไม 

  กําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที…่…………-……….……….ระหวางเวลา……-
……..น. ถึง……-…….น. ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4  ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 และดูสถานที่ติดตั้งระหวางเวลา…-........…..น. ถึง……-……….น. 
ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพทุธมณฑล 4  ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวดั
นครปฐม 73170 

 

 กําหนดยืน่ซองประกวดราคา   ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ  ในวันที ่  12   มกราคม   2555     ระหวาง
เวลา  10.00  น. ถึง  10.30  น.  ณ หองประชุมชั้น 1   สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล      999 ถนนพุทธ
มณฑล 4  ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 73170  



 

 
 

 

 และ   เปดซองเอกสารหลักฐานผูประกอบการและขอเสนอทางเทคนคิในวันท่ี 12  มกราคม 2555   เวลา  
11.00  น. ณ หองประชุมชัน้ 1   สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4  ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170   โดย กําหนดวันเปดซองเสนอราคา ในวันท่ี  12  มกราคม 2555   
เวลา  13.30 น.  ณ หองประชมุชั้น 1   สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4  ตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170   
 ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ...................-.................บาทไดที่ หนวย
พัสดุ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4  ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170.. ระหวางวันที่   20  ธันวาคม  2554           ถึงวันที่ 6  มกราคม 2555  และ เผยแพร
ประชาสัมพันธทาง www.gprocurement.go.th, www.mahidol.ac.th, www.inmu.mahidol.ac.th  หรือสอบถาม
ทางโทรศัพทหมายเลข 0 2800 2380 ตอ 101,102  ในวันและเวลาราชการ 

   

                 ประกาศ  ณ วนัที่  20 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

                                                        
  (รองศาสตราจารยพงศธร  สังขเผือก) 
                รองผูอํานวยการฝายบริหาร ปฏิบัติหนาที่แทน 
                         ผูอํานวยการสถาบันโภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อ  เลขที่   NU001/2555   

การซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร  

    ตามประกาศ มหาวิทยาลัย (สถาบันโภชนาการ) ลงวนัท่ี   20  ธันวมคม  2554  

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

 

 ดวย มหาวิทยาลัยมหิดล    (สถาบันโภชนาการ)   ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย”  มีความ
ประสงคจะประกวดราคาซื้อ  ครุภัณฑวิทยาศาสตร  ตามรายการ  ดังนี้ 
 1. เคร่ืองอานปฏกิิริยาการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท จํานวน  1  เคร่ือง 

ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของ แท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพที่จะใชงาน
ไดทันที และมคีุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด  ดงัตอไปนี ้

1.   เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.5 แบบหนงัสือค้าํประกัน 

          (1)   หลักประกันการเสนอราคา  
(2)   หลักประกันสัญญา 

  2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

2.1    เปนผูมีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซื้อดังกลาว 
2.2   ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการซึ่งไดแจงเวียนชื่อแลว  และไมเปนผู

ที่ถูกระบุช่ือเปนผูทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล 
2.3 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
    2.4  ตองมีผลงาน ดังนี้ 
                 2.4.1 ..................................-............................................................ 



 

 
 

 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิใ์นการพจิารณาผลงานทีร่ะบุขางตนนี้วาเปนผลงานทีด่แีละมีคุณภาพหรือไม 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 

 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี ้

 3.1 สวนท่ี  1  (เอกสารหลักฐานผูประกอบการ) อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

          (ก) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนติิบุคคล     

    (ข) สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม    

    (ค) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคล อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  

  3.2 สวนท่ี  2  (ขอเสนอทางดานเทคนิค)  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

   (1)    แคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   

          (2)    ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 
        (3) หลักประกนัการเสนอราคา  ตามขอ  5 

      (4)  …………ฯลฯ.................. 

 3.3 สวนท่ี  3  (ขอเสนอทางดานราคา)  ใสซองปดผนึก อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

   (1)    ใบเสนอราคา   

          (2)    บัญชีแสดงปริมาณวัสดแุละราคา    

4.  การยื่นซองประกวดราคา 

4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอเอกสารแยกเปน 3 ซอง 
1. ซองเอกสารหลักฐานผูประกอบการ 

  2. ซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
  3. ซองขอเสนอทางดานราคา 
ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน   จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการ  ขูดลบ  ขีดออก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอ
ราคาพรอมประทับตรา  (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง     

4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท (และเสนอราคาเพียงราคาเดียว) โดยเสนอราคารวม 
และ หรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง   ทั้งนี้ ราคารวม



 

 
 

 

ที่เสนอราคาจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง   คาจดทะเบียน และ
คาใชจายทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุตามสถานที่ที่กําหนด   

 ราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  90  วัน  นับแตวันยื่นซองประกวด
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา
มิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 90 วัน  นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา   

4.4 ผูเสนอราคา  จะตองสงแคตตาล็อก  และหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ   เคร่ืองอาน
ปฏิกิริยาการดดูกลืนแสงบนไมโครเพลท จํานวน  1 เคร่ือง จํานวน  2  ชุด  ไปในซองขอเสนอทางดานเทคนิค
เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัย จะยึดไวเปนเอกสารของทางมหาวิทยาลัย 

 สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับแคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาตรวจสอบ
ภายใน  ..3.. วัน  

4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอจํานวน   …-….  ชุด     เพื่อใชในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา      ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว มหาวิทยาลัยจะคืนใหแกผูเสนอราคา 

4.6 กอนยื่นซองประกวดราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดู รางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ  ใหถ่ีถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเงือ่นไขใน
เอกสารประกวดราคา 

4.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองประกวดราคา 3 ซองที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซอง
ถึง ประธานกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  โดยระบุช่ือซองแตละซองใหชัดเจน   ยื่นตอคณะกรรมการ
จัดหาโดยวิธีประกวดราคา  ในวันที่  12   มกราคม   2555     ระหวางเวลา.  10.00   น. ถึง  10.30  น.   ณ หอง
ประชุมชั้น 1 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล 4  ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลวมหาวิทยาลัยจะไมรับซองประกวดราคา
โดยเด็ดขาด และคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  จะเปดซองเอกสารหลักฐานผูประกอบการและ
ขอเสนอทางเทคนิค ในวันที่ 12 มกราคม   2555  เวลา  11.00  น. ณ ณ ณ หองประชุมชั้น 1 สถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ฯ โดยกําหนดวันเปดซองเสนอราคา ในวันที่ 12   มกราคม   2555   เวลา 13.30 น. ณ หอง
ประชุมชั้น 1 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ฯ 

 



 

 
 

 

5. หลักประกันการเสนอราคา 

  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการยื่นซองประกวดราคา  
จํานวน  ……-……..  บาท  (…………………………….)** โดยหลกัประกันการเสนอราคาจะตองมี
ระยะเวลาการค้ําประกันไมนอยกวา......7...วัน นับตัง้แตวันยื่นซองประกวดราคา  โดยหลักประกนัใหใชอยาง
หนึ่งอยางใดดงัตอไปนี ้

  (1) เงินสด 
  (2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คลงวันที่กอนที่ใชเช็คนั้นชําระตอมหาวิทยาลัยหรือ
กอนวันนั้นไมเกิน 7 วัน 
  (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ 1.5 (1)  
    หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาที่ไมไดรับการพิจารณา
เปนผูรับจัดหาโดยเร็วตั้งแตพนภาระผูกพัน เวนแตผูเสนอราคารายที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหา จะคืน
ใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูรับจัดหา ไดพนจากขอผูกพันแลว 
               การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1   การพิจารณาในการประกวดราคานี้ จะคํานึงถึงคุณลักษณะของพัสดุที่เสนอ  และพิจารณา 

ขอเสนอทางดานเทคนิค ที่ทางมหาวิทยาลัยจะไดรับประโยชนสูงสุดและคุมคาเปนสําคัญ โดยผูเสนอราคา
จะตองแยกซองเสนอเปน 
   1. ซองเอกสารหลักฐานผูประกอบการ 
   2. ซองเสนอทางดานเทคนิค 
   3. ซองขอเสนอดานราคา 
         6.2  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปดซองเสนอราคาเฉพาะผูที่ผานการพิจารณา
ขอเสนอทางดานเทคนิค  และจะคืนซองเสนอราคาใหแกผูที่ไมผานการพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค 

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

6.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น    ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา หรือ    
ในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลัย 

(2) ผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  
(3) ผูเสนอราคาที่ ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 

3 หรือยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 4  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  จะไมเปดซอง



 

 
 

 

ขอเสนอดานราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ซ่ึงอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี
ที่พิจารณาเห็นวา จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น  

6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวด
ราคาหรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
ผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง 

6.6 มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางมหาวิทยาลัย
เปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษ   ผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมี
เหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

7. การทําสัญญาซื้อขาย 
     ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหา จะตองทําสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 

1.4 กับมหาวิทยาลัยมหดิลภายใน  ..7...  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน

จํานวนเงินเทากับรอยละ...10...  (สิบ %) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาได ใหมหาวทิยาลัยยดึถือไวในขณะ

ทําสัญญา โดยใชหลักประกนัอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คลงวันที่กอนที่ใชเช็คนั้นชําระตอมหาวิทยาลัยหรือกอนวัน
นั้นไมเกิน 7 วัน 
 (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ 1.5 (2)  

   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาแลว 

8. อัตราคาปรบั 
     คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ใหคดิในอัตรารอยละ……0.2…….ตอวัน 
 



 

 
 

 

 
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหา ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาตามแบบ
ดั ง ร ะบุ ใ น ข อ  1.4  แล ว แต ก รณี  จ ะ ต อ ง รั บป ร ะกั น ค ว า มชํ า รุ ด บกพร อ ง ข อ ง 
ส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา……1……ป….-…….เดือน นับถัดจากวันที่ผูจัดหา 
รับมอบ โดยผูรับจัดหาตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน…...7…….วัน นับถัดจาก
วันที่ ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  
 10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  10.1    เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ ไดมาจากเงิน รายไดสถาบันโภชนาการ ปงบประมาณ 
2555 
 การลงนามในสัญญาจะกระทํ าไดต อ เมื่ อ  มหาวิทยา ลัยได รับอนุมัติ เ งินจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล แลวเทานั้น 
  10.2  เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจัดหา และไดตกลงซื้อส่ิงของ
ตามการประกวดราคาซื้อแลว ถาผูรับจัดหา จะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของ
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจัดหา จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวนัที่ผูรับจัดหาสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ 

เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือ่ืนใด 

 (2) จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีทีไ่มปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจัดหา จะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี
 
 



 

 
 

 

10.3 ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกใหเปนผูรับจัดหาแลว ถอนการเสนอราคา หรือ ไม
ไปทําสัญญาหรือขอตกลง ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมหาวิทยาลัยไดมีการแจงเตือนแลว 
มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 10.4 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิม่เติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป

ตามความเหน็ของสํานักงานอัยการสูงสุด ที่ปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวิทยาลัย(ถามี) 

  
  
                        

 มหาวิทยาลัยมหิดล 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

รายละเอียด เครื่องอานปฏิกิริยาการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท จํานวน 1 เครื่อง  
1. เปนเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลท  ซึ่งสามารถใชไดกับงานที่มีการทํา  DNA 

quantification, Spectral Scan, FRET assay, Luciferase gene assay รวมทั้ง Luminescence  
2. เปนเครื่องวัดที่สามารถใชกับไมโครเพลทมาตรฐานชนิด 6-well, 12-well, 24-well, 96-

well และ 384-well ได รวมทั้ง Bio-Cells (Mini-Cuvettes) 
3. สามารถใชวัดคาความเขมขนของสารละลายในปฏิกิริยา UV Absorbance, Visible 

Absorbance, Fluorescence Intensity, Time-Resolved Fluorescence และ Luminescence 
4. สําหรับระบบการวัดคาการดูดกลืนแสง (Absorbance) 

4.1 การเลือกชวงแสงสําหรับการอานคา การดูดกลืนแสง (Absorbance) ใช 
Monochromator เปนตัวเลือกความยาวคลื่น ซึ่งความยาวคลื่นที่สามารถวันไดตั้งแต 
200-999 นาโนเมตร โดยสามารถปรับเพิ่มไดครั้งละ 1 นาโนเมตร ซึ่งทําใหครอบคลุม
งานวิเคราะหเกือบทุกชนิด และมีคา bandpass 2.4 นาโนเมตร 

4.2 สามารถอานคาการดูดกลืนแสงไดตั้งแต 0.000 – 4.000 OD (Resolution 0.001 OD) 
4.3 มีคา Monochromator wavelength accuracy + 2 นาโนเมตร 
4.4 มีคา Monochromator wavelength repeatibility + 0.2 นาโนเมตร 
4.5 มีคา OD accuracy  +1%+ 0.010 OD  
4.6 มีคา OD linearity  +1%  
4.7 มีคารบกวนของแสง (Stray light) 0.03% ที่ 230 นาโนเมตร 
4.8 แหลงกําเนิดแสงเปนชนิด Xenon Flash Lamp  
4.9 ตัวรับสัญญาณแสง (Photodetector) เปนชนิด Silicon Photo Diode 

5. สําหรับระบบการวัดคา  การเรืองแสง  (Fluorescence Intensity, Time-Resolved 
Fluorescence) 
5.1 การเลือกชวงคลื่นสําหรับการอานคาการเรืองแสง (Fluorescence Intensity) ใช Deep 

Blocking Interface Filters เปนตัวเลือกความยาวคลื่น และสําหรับการอานคาการเรือง
แสงแบบ Time-resolved (Time-resolved Fluorescence) ใช Monochromator เปน
ตัวเลือกความยาวคลื่น โดยสามารถปรับความยาวคลื่นเพิ่มไดครั้งละ 1 นาโนเมตร ซึ่ง
ทําใหครอบคลุมงานวิเคราะหเกือบทุกชนิด  



 

 
 

 

5.2 ชวงคลื่นแสงสําหรับการวิเคราะห ดังนี้ 
-  Fluorescence Intensity :  Excitation Wavelength 300-650 นาโนเมตร 
    :  Emission Wavelength 300-700 นาโนเมตร 
-  Time-Resolved Fluorescence : Excitation Wavelength 200-700 นาโนเมตร 
      : Emission Wavelength 300-700 นาโนเมตร 
5.3 หัววัดแสง (Optic Probe) ใชระบบ Fiber Optics  
5.4 ตัวรับสัญญาณแสง (Photodetector) เปนชนิด Photomultiplier Tube 
5.5 หลอดกําเนิดแสง (Light Source) เปนชนิด Xenon Flash lamp และ Tungsten Halogen 

Lamp 
5.6 สามารถใชไดกับไมโครเพลทชนิด  6-384 หลุม Mini-Cuvette (Bio-Cell) รวมทั้ง 

TAKE3 Multi-volume plate 
5.7 มีคา Sensitivity 1 fmol/well เมื่อใชสารมาตรฐาน 
5.8 มีชวงการวัดครอบคลุม (Measurement Range) 0-99,999 RFU 
5.9 สามารถเลือกการวัดแสงไดทั้งดานบนและดานลางของเพลท (Top and Bottom 

Measurement)  
6. สําหรับการวัดคาการเปลงแสง (Luminescence) 

6.1 ตองสามารถใชกับไมโครเพลทแบบตางๆ ไดตั้งแตชนิด 6,12,24,48,96,384 หลุม และ 
Bio-Cells 

6.2 มีชวงการวัดครอบคลุม (Measurement Range) 0-5,000,000 RLU/second 
7. กรณีใชรวมกับ Software ที่ใหมาดวย จะมีความสามารถในการใชงานเพิ่มเติมดังนี้ 

- เลือกอานปฏิกิริยาไดทั้ง End Point, Kinetic และ Multi-wavelength  
- สามารถเลือก Curve Fit ไดหลายรูปแบบ เชน Linear, 4 Parameter, Point-To-Point 
- มีระบบปรับความไวโดยอัตโนมัติ (Auto Sensitivity) สําหรับการวัด Fluorescence 
- สามารถกําหนดสูตรการคํานวณเพื่อแปรผลขอมูลในรูปแบบที่ตองการ (Data 

Transformation Formula) 
- สามารถคํานวณ Kinetic Max Slope 
- สามารถสงผานขอมูลเขาสู Excel ได 
- สามารถกําหนดวิธีอานไดแบบ Single / Dual และ Multiwavelength 



 

 
 

 

8. สามารถตั้งอุณหภูมิ (Incubation) ของการอานผลปฏิกิริยา แบบ 4-zone temperature โดย
สามารถปรับตั้งอุณหภูมิไดระหวาง 4 ºC เหนืออุณหภูมิหอง ถึง +50 ºC และ ที่ 37 ºC มีคา
ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางหลุม (Well to well uniformity) ไมเกิน ± 0.5 ºC 

9. สามารถเลือกใชการเขยาเพลท (Shaking) ในการอานผลปฏิกิริยา โดยสามารถตั้ง
โปรแกรมความเร็วรอบและชวงเวลาการเขยาได 

10. สามารถดูด-จายสารละลายอยางนอย 2 ชองทาง  โดยสามารถปรับปริมาตรไดในชวง 5-
1,000 ไมโครลิตร  โดยสามารถปรับปริมาตรไดครั้งละ 1 ไมโครลิตร 

11. มีระบบตรวจสอบปญหาและความพรอมของเครื่องโดยผูใชงาน (System Diagnostic test) 
12. สามารถใชเพลทเหล็กมาตรฐาน (Universal Calibration Test Plate) สําหรับตรวจเช็คคา 

Alignment, Accuracy, Reproducibility และ Linearity สําหรับ Mode การวัดคา 
Absorbance และ Fluorescence โดยผูใชงานสามารถตรวจสอบไดเอง 

13. เปนผลิตภัณฑจากบริษัทผูผลิตที่ไดรับมาตรฐาน ISO 9001/ISO 13485, FDA Registered 
Medical Device Manufacturer, EU In Vitro Diagnostic Directive (IVD) 

14. เปนผลิตภัณฑที่ไดรับรองมาตรฐาน DLR Certified  
15. มีหนังสือรับรองอะไหลจากผูผลิตไมนอยกวา 8 ป  
16. ใชกับกระแสไฟฟา 220-240 โวลต 50-60 เฮิรซ 
17. บริษัทผูขายตองไดรับมาตรฐานอยางนอย ISO 9001 : 2000 
18. ติดตั้งและอบรมการใชงาน ณ หองปฏิบัติการของลูกคา และบริษัทผูขายตองมีเอกสาร

รับรองจากแผนกชางบริการที่ผานการฝกอบรมจากผูผลิตไมนอยกวา 3 คนเพื่อประโยชน
ดานการบริการ 

19. รับประกันคุณภาพไมนอยกวา  1  ป 
20. อุปกรณประกอบ 

20.1 Computer Core i7 พรอมจอ LCD สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 17 นิ้ว พรอม printer HP 1 
เครื่อง หรือสเปคดีกวา 
20.2 UPS ขนาดไมนอยกวา 1 KVA 
20.3 โปรแกรม Gen5 จํานวน 1 ชุด (update ตลอดโดยไมเสียคาใชจายเมื่อมี version ใหม) 
20.4  เพลทสําหรับทํา Fluorescent  ไมนอยกวา 20 plates  
20.5  เพลทสําหรับทํา Chemiluminescent ไมนอยกวา 20 plates 



 

 
 

 

20.6  คูมือการใชงานภาษาอังกฤษ 2 ชุด 
20.7  คูมือการใชงานภาษาไทย 2 ชุด 

21. Calibrate เครื่องพรอมหนังสือรับรองความถูกตองและแมนยําโดยชางของบริษัทปละ 2 
ครั้งเปนเวลา 2 ปโดยไมเสียคาใชจาย  

22. กําหนดสงมอบภายใน 90 วัน กําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน 
 
 
                                                         ผศ. ศิริพร    ตันติโพธิ์พิพัฒน   ผูกําหนดรายละเอียด 
                                                              

 
 


