
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เร่ืองประกวดราคาซือ้ครุภณัฑก์ารศกึษา(วิทยาศาสตร์)จำนวน๓ ขดุ (๕ รายการ)ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยพะเยา โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ 

ครุภัณฑ์การศึกษา(วิทยาศาสตร์)จำนวน๓ ช ุด (๕ รายการ)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ 

เปีนเงินท้ังส้ิน ๖๐๕,0๐๐.๐0 บาท (หกแสนห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์การศึกษา(วิทยาศาสตร์) จำนวน ๑ ชุด

ชุดท่ี ๑ (รายการท่ี ๑ - ๓)

๒. ครุภัณฑ์การศึกษา(วิทยาศาสตร์) จำนวน ๑ ชุด

ชุดท่ี ๒ (รายการท่ี ๔)

๓. ครุภัณฑ์การศึกษา(วิทยาศาสตร์) จำนวน ๑ ชุด

ชุดท่ี ๓ (รายการท่ี ๕)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เปีนบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เปีนบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม'เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไวิในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที,เข้ายืนข้อเสนอให้แก'มหาวิทยาลัยพะเยา ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม,เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เปีนผู้ได้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม,ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน่โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.Satit.up.ac.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๖๘๐๖ ในวันและเวลา 

ราซการ

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ปรืยานันท์ แสนโภซน์)

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบสืมหาวิทยาลัยพะเยา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที, ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

http://www.gprocurement.go.th
http://www.Satit.up.ac.th
http://www.gprocurement.go.th


เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที ๑/๒<£๖๔

การซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา (วิทยาคาสดร) จำนวน ๓ ขุด (๕’ รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยพะเยา โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า ''มหาวิทยาลัย'’ มีความ 

ประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์การศึกษา(วิทยาศาสตร์) 

ขุดท่ี ๑ (รายการที่ ๑ - ๓)

จำนวน ๑ ขุด

๒. ครุภัณฑ์การศึกษา(วิทยาศาสตร์) 

ขุดท่ี ๒ (รายการท่ี ๔)

จำนวน ๑ ขุด

๓. ครุภัณฑ์การศึกษา(วิทยาศาสตร์) 

ขุดท่ี ๓ (รายการท่ี ๕)

จำนวน ๑ ขุด

พัสดุที,จะซ้ือน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม,เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมี 

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที'กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีช้อ 

แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที'กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซ้ือขายท่ัวไป

๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

๑.๗ ใบเสนอราคา



๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม,ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที,รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพชายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒.๘ ไม,เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ 

มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งขันอย่าง 

เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ

ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีผู้ยืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น



สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 

ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที,มิได้ถือสัญขาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 

ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณีซย์ 

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(๔.๓) สำเนาทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e - GP 

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุพลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

(๓.๑) ใบเสนอราคา

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไร้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก



ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไฃท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 

สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค1าใข้จ่ายอ่ืนๆ ท้ัง 

ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ราคาที,เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์

การศึกษา(วิทยาศาสตร์)ชุดที, ๑ (รายการท่ี ๑ - ๓),ครุภัณฑ์การศึกษา(วิทยาศาสตร์)ชุดท่ี ๒ (รายการท่ี ๔),ครุภัณฑ์ 

การศึกษา(วิทยาศาสตร์)ชุดท่ี ๓ (รายการท่ี ๔) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานตังกล,าวนี้ มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราขการ 

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 

ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เม่ือพ้นกำหนดเวลายืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้อเสนอและการ 

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ 

เสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยขน้ร่วมกันถับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายฃื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมถันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ



หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที, 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) 

และคณะกรรมการๆ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือ 

ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิง 

งาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใข่เป็นผู้ริเริมให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ 

ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัย

๔.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ตังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายท้ิงปวงไว้ด้วยแล้ว

กำหนด

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที,แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

๔. หลักเกณฑ์และสิทธ๋ิในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา 

จาก ราคาต่อรายการ โดยในแต่ละรายการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดการเสนอราคาเป็นชุด คือ ชุด 

ท่ี ๑ -  ๓ ในแต่ละชุดจะประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์การศึกษา(วิทยาศาสตร์) ตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

พะเยากำหนดไว้ การเสนอราคาจะแยกเป็น ๓ รายการ ดังนี้ 

รายการที่ ๑ ชุดท่ี ๑ รายการที่ ๑-๓ จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด 

รายการท่ี ๒ ชุดท่ี ๒ รายการที่ ๔ จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด 

รายการท่ี ๓ ชุดท่ี ๓ รายการที่ ๔ จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด

โดยผู้ย่ืนเสนอราคา สามารถเสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา(วิทยาศาสตร์)ชุดใดชุดหน่ีง หรือเสนอราคาทุกชุดก็ได้ แต่ 

ต้องเสนอราคาให้ครบทุกรายการในแต่ละชุด ตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยากำหนดไว้

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม,ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม,ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม,รับพิจารณาข้อเสนอชองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ

http://www.gprocurement.go.th


เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถัว'น หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด'ไว้ไน,ประกาศและเอกสาร,ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใ,นส่วนที,มิใช่สาระสำคัญแ.ละ 

ความแตกต่างน้ันไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 

กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ้ีไม'พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันใน

กรณีดังต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายซื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก,ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอขี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 

มหาวิทยาลัย มีสิทธิท่ีจะไม,รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูก 

ต้อง

๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ี

เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ 

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม,พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง 

ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่า 

เสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ 

เป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำ 

การโดยไม,สุจริต เซ่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน 

เป็นต้น

ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหา 

วิทยาลัย จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันข้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำข้ีแจงไม่เป็นท่ีรับพิงได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือ 

ไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากม 

หาวิทยาลัย



๔.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโย’ชน้ 

ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยืนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยืนข้อ 

เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที,ทำข้อตกลงซ้ือมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา 

ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วันทำการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ 

มหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 

๕ ของราคาค่าส่ิงของที'ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยืดถือไวิในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง 

หน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือดราฟทํที'ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที'ท่ีใข้เช็คหรือดราฟท์

นี้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนี้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที'ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันน ีจ้ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันท ี' ผ ูช้นะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม1มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุที'ซ้ือซ่ึงมหาวิทยาลัย ได้รับมอบ

ไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าส่ิงของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย 

ท้ังปวงแล้วให้แก'ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือ



ขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซ้ือ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 

ทำข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้

การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธ๋ิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบ 

ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่าน้ัน

๑๐.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือส่ิงของตาม 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือนำส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้อง 

นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

ดังนี้

(๑) แจ้งการส่ังหรือนำสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 

ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของที,ซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับ 

เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ี 

มิใซ่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที,ไม,ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ 

ภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก



I

หนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา 

ให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑0.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ๋ึที,จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ 

ตกลงช้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏินัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มี 

สิทธิเรียกร้องค่าใข้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๐.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดชื้อในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก 

ร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที'จะใข้ในการจัดช้ือหรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม, 

เพียงพอที'จะทำการจัดช้ือคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำที'เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีซนะการจัดช้ือหรือที'ได้รับการคัดเลือกมี 

ผลประโยซน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 

กับผู้ยื่น1ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดช้ือครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก,มหาวิทยาลัย หรือ 

กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที'กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการชื้อ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก 

เกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไวิโดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยืนข้อเสนอที’ได้รับการ 

คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอที'ได้รับการคัดเลือกไม,ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 

หรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ช่ัวคราว



จัดธีอครุภัณฑ์การสืกษา (วิทยาศาสตร์) สำนวน 3 ชุด (5 รายการ) สำนวน 1 โครงการ (งบประมาณแผ่นดิน) 
ประสำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา 

โรงเวิยนสาเตมหาวิทยาลัยพะเยา



นบบ ป■ร. 6/2

'รายกๆ-รประมาณการโครงกา-ร รัดท ี่อครุภ้ณจัการสิกษา (วิทยาศาลต'!) จำนวน 3 ชุด (5 รายการ) จำนวน 1 โครงการ (งบประมาณนผ่นสิน) ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเวิยนสา?ตมหาวิทยาลัยพะเยา

สิวยวิ?ประกวดราคารเส ิกทรอฉกส์ (e-bidding)

ลถานท่ี'รัด'ที่อ โรงเวิยนสา?ตมหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ ่ายประเรพ ราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเวิยนสารตมหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณ ราคาเม ึ่อวันท ี่

ลำดับที่ รายการ
ค่าครุภ้ณจัท ี่งหมด 

รวมเป ็นฝ ็น ( บาท )
หมายเหตุ

1 รวมราคาโครงการ รัดท ี่อครุภ ัณจัการสิกบา (วิทยาศาลตวิ) จำนวน 3 ชุด (5 รายการ) จำนวน 1 โครงการ 605,000.00 รวมภาปียูลค่าเที่มแสิว

(งบประมาณแผ่นสิน) ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเวิยนสา?ตมหาวิทยาลัยพะเยา

สิวยวิ?ประกวดราคาอิเล ํกทรอนักลํ (e-bidding)

ต ัวจ ักแร หกแลนห ้าพ ันบาทรวน

หมายเหตุ รายละเอียดราคากลางd  เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านนโม่สามารถนำปวิมาณวัสดุท ี่ปรากฏ 

และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แท้จวิงใสิ และโม่ถือเป็นเอกสารที่แจงเที่มเดิม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงท่ีอ.™. .ประธานกรรมการ

ลงท่ีอ.

(ว่าที่วิอยตวิมนัส ภูทวิ)

.กรรมการ

(ผศ.ดร.วิ?ตรา รเหลือ)

ลงที่อ....... .........กรรมการ

(ดร.คุภช้ja วันประโคน)

ลงที่อ............  #  4 ^ ....... ......... กรรมการ

(ว่าที่วิอ^ตวิฐสินันดั กาศโอสถ)

ลงรอ......
y « v u

......... กรรมการ

(นายพชรธัช โชยมงคล)



แบบ ปร. 5 พนา?! 1 / 1

ส'ชุปพสfm ประพา™ราทางานดัทร่ซทชุท™พ์การรทปา (รพซาสาร(ท'?) จำนาน 3 ชุท (5 รารเทาร) จำนวน 1 โทรงทาร (งบบระพา™แพ่นรน) ประจำปีงบประพา™ พ.ส.2564 โรงเชุซนสารทพพารทซาทัซพะเยา

ห้าซารประทวทราทายิเล็ททรซรทฬ (e-biddlng)

ป'ระเทพ ดัด€อครุภ้ณอัการดักปา (รทยาสาลด?) จำนวน 3 ชุด (5 รายการ) จำนวน 1 โครงการ (งบประมาณเฟนรน) ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564โรงเ'?ยนสารดมหารทยาลัยพะเยา 

สิวยรรประกวดราคาปีเล็กทรอฉกลั (e-bidding)

เดัาของโครงการ โรงเรยนสา®ตมหารทยาลัยพะเยา

สถาน?}ดัดรอ โรงเรยนสารดมหารทยาลัยพะเยา

ฟ้าอประเมนราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรยนสารดมหารทยาลัยพะเยา

แบบพเข?! ...........................................................................................

ประมาณรา(ทตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราดาเฝ็อวัน?}

ลำดับ?i รายการ
ราคาต่อหน่วย 

( บาท )
จำนวน หน่วยนับ

ค่า ครุภัณฑ์’ท๊ังหมด 

รวมเป็นฝืน ( บาท )
หมายเหตุ

โครงการดัดฟ้อครุภ้ณ,ดัการดักปา (รทยาสาสต?) จำนวน 3 ชุด (5 รายการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564 โรงเรยนสารดมหารทยาลัยพะเยา - -

1 สินมเฟ้อขนาดไมเป็น 250 สิตร (Incubator 250L 1 0-65 C) 190,000.00 1 ดู้ 190,000.00 รวมภารยูลค่าเร่มแสิว

2 ชุดกรองสาร Manifold 25,000.00 1 เคร่อง 25.000.00 รวมภารยูลค่าเร่มนสิว

3 เดร่องดูดจำยสารละลาย (โมโครปิเปดต์) ขนาด 1 -  10 โมใครสิตร 8.000.00 5 เดร่อง 40,000.00 รวมภารยูลค่าเร่มนสิว

4 เดร่องกำเฉดสัญญาณรุปคสิน 30,000.00 10 เดร่อง 300,000.00 รวมภารยูลค่าเร่มนสิว

5 ชุดสเปกดวัมกล่องโม้พ?อมหลอด 3 หลอด 5.000.00 10 ชุด 50,000.00 รวมภารยูลค่าเร่มแสิว

1 ห้คเป ็นฝ ืนประมาณ 605,000.00

1 ตัว'อักปร หกแสนห้าพันบาทถ้วน

o  ขนาดหรอเฟ้อร่อาคาร -  ดร.ม./หลัง

a  เท?เยราคาประมาณ



แบบ ปร.4 หน้าท่ี 1

โพรงการ ะ ลัดที่อครุภัณฑ์การที่กษา (รทยาศาสตร์) จำนวน 3 ชุด (5 รายการ) จำนวน 1 โครงการ (งบประมาณแผ่นสิน) ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ.2564 โรงเรียนสา?ตมหารทยาล ัยพะเยา

ด ้วยร?ประกวดราคา?แลกทรอน ้กส ์ (e-bidding)

สกานท่ีลัดที่อ ะ โรงเรียนสา?ดมหารทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเน้นราคา ะ คณ ะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนสา?ตมหารทยาล ัยพะเยา

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าครุภ ัณฑ ์ (บาท) ค่าครุภัณ,ลํ

หมายเหตุ
หน ่วยละ รวม รวมเป ็นเรน (บาท)

โครงการลัดท ี่อครุภ ัณฑ ์การที่กษา (รทยาศาสตร์) จำนวน 3 ชุด (5 รายการ) จำนวน 

1 โครงการ (งบประมาณแผ่นสิน) ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ.2564 โรงเรียนสา?ต 

มหารทยาลัยพะเยา ด ้วยร?ประกวดราคา?)เล ิกทรอน ้กฟ ้ (e-bidding)

ชุดที่ 1 จำนวน 3 รายการ
1 ด้บ ่มเรื่อขนาดไม่เสิน 250 ส ิตร (Incubator 250L , 0 -6 5  C) 1 ดู้ 190,000.00 - 190,000.00 รวมภารม ูลค ่าเร่มนส ิว

2 ช ุดกรองสาร Manifold 1 เครื่อง 25,000.00 - 25,000.00 รวมภาที่มูลค่า เที่มแสิว

3 เครื่องด ูดจำยสารละลาย (ไมโครปิฟตต์) ขนาด 1 -  10 ไมโครลิตร 5 เครื่อง 8,000.00 - 40,000.00 รวมภารม ูลค ่าเร่มนส ิว

ธุดที่ 2 จำนวน 1 รายการ
4 เครื่องกำเฉดสัญญาณรูปคสืน 10 เครื่อง 30,000.00 - 300,000.00 รวมภารม ูลค ่าเร่มนส ิว

ชุดท่ี 3 จำนวน 1 รายการ
5 ชุดสเปกตรัมกล่องโมพร้อมหลอด 3 หลอด 10 ชุด 5,000.00 - 50,000.00 รวมภารม ูลค ่าเร่มนส ิว

รวมราคาลัด?อท่ีงสิน 605,000.00



รายละเอียดครุภณฑ์การสืกษา (วิทยาศาลดร์) 

จำนวน 3 ชุด (5 รายการ)

โรงเรียนลาลิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ชุดน่ื 1 จำนวน 3 รายการ (รายการอี 1 -  รายการน่ื 3 )
มีรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี

รายการอี 1 ตู้บ่มเอีอขนาดโม่เกิน 250 ลิตร 
คุณลักษณะทวิโป

1. เปน็ตูป้มเพาะเชัอ่อคีวบคมุการทำงานดว้ยระบบ Microprocessor control อสีามารถควบคมุ 

อุณหคูมีโด้ต้ังแต่ 5 องศาเซลเอียส เหนืออุณหภูมิห้องถึง 100 องศาเซลเอียล ปรับต้ังคา่โด้คร้ังล่ะ

0.1 องศาเซลเอียล

2. ภายโนตูม้ริะบบกระจายอณุหภมูร้ิอนภายโนตูโ้หส้มาเสมอและรวดเร็ว ด้วยพดัลม(Forced air 

convection)

3. แสดงค่าการต้ังค่าและอ่านอุณหภูมิด้วยตัวเลขใฟพาั ผ่านหน้าจอแบบสัมผัส(touch screen) ขนาด 

โม่นอ้ยกว่า 4 นีว้ โดยสามารถแสดงวันอแีละเวลา โด้

4. หน้าจอสามารถแสดงอุณหภูมิขณะทำงาน และค่าอุณหภูมิอีต้ังไว้พร้อมกันได้

5. สามารถต้ังโปรแกรมการทำงานได้โม่น้องกว่า 3 โปรแกรมและตวัเครืองจะหยดุการทำงาน 

อัตโนมัติเมีอโปรแกรมสินสุด ( automatic fan shut-down after completing the program)

6. สามารถต้ังเวลาได้ต้ังแต่ 1 นาอี ถึง 999 ช่ัวโมงหรือกว้างกว่า และสามารถทำงานแบบต่อเน่ืองได้

7. มีสัญญาณเสือนแบบแสงและเสืยงเน่ืออุณหภูมิมิดปกติ และพัววัดอุณหภูมิ (sensor temperature 

alarm )

8. มีระบบลอคตู้แบบโช้อุญแจลอคเฟ่อป๋'องกันบุคคลภายนอกอี1ไม่เถึยวข้องมาเปิดตู้ขณะโข้งาน

9. มีข้องโล่สายวัดอุณหภูมิภายนอก หรือสายไฟจากภายนอกข้าไปภายโนตู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ข้อง

f j t j r \ า ต ั้'-  ร ุ^ / 1 _ r

(นายกฤษดา เหลองทองคำ) (ดร.ชญาน์นันทั จิตมณี) (นางธันยาภรณี ต้ังเจรืญรัย) (ดร.สุทธาสินี กตัญญ) (นางลาวหทัยรัตน์ เลขสุข)
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10. มิลัญลักษณ์แสดงการทำงานของ heater บนหน้าจอ

11. สามารถดกูารบนัทกึอณุหภมูโินเวง ตาสุด 1 สูงสุด และค่าเฉลิยฃองอุณหภูมิได้

12. มิระบบควบคุมการทำงานเมิอเมิดไฟฟา้ตับ โดยโปรแกรมการทำงานทีต้ั่งไว้จะสามารถทำงานได้ 

ทันทึหลังจากท่ีไฟฟ้าปกติแล้ว

13. ดู้มิขนาดโม่น้อยกว่า 240 ลติร มิพ่ืนท่ีภายโนไม่น้อยกว่า 60 X 80 X 51 เซนติเมตร (กว้างX สูงx f ก)

14. ภายโนตู้ทำด้วย Acid-proof stainless steel (DIN 1.4301) พร้อมช้ันวาง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช้ัน 

ง่ายตอ่การทำความสะอาดและดแูลรักษาและบอังกนัการกดักร่อนของกรด

15. มริะบบ Over temperature protection Class 2.0 (DIN 12880) เฟือบัองกันอุณหภูมิสูงเมินกว่าท่ี 

กำหนด

16. ตัวเคร่ืองทำจากโลหะไร้สน้มรtainless steel สามารถทนรอยสดูเดได้

17. ประตูตู้ช้ันนอกทำด้วยโลหะไร้สน้มชน้ดเสืยวกับตัวเคร่ืองแบบ 2 บาน โดยชัน้โนเปน็ประตูกระจก 

โสลามารถมองเหนภายโนตู้ได้ เพือ่บัองกันการสูญเสืยของอุณหภูมิขณะเปิดดูตัวอย่างและมิ 

สัญญาณเสอืนเมิอเปดิประตูดา้งไว้

18. โเไฟฟ้า 220-230 โวลต์ 50-60 Hz

19. รับประกนัคณุภาพ 1 ปี

20. มโิบรับรองแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษทัตู้ผลิตเพือ่สะดวกโนการบรัการหลัง 

การขาย

21. บริษทัตูข้ายไดรั้บการรับรองมาตรฐาน IS09001

ะะ.........................£ . ........................ ........................

(นายกฤษดา เหลืองทองคำ) (ดร.ชญาน์นนทั จิตมณี) (นางธันยาภรณี ต้ังเจริญ โๆย) (ดร.สุทธาลืนี กต้ญญ) (นางสาวหทัยรัตน์ เลขสุข)
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รายการฟื 2 ชุดกรองสาร Manifold 
คุณลักษณะทาโป

1. เปน็กรวยกรองโ1รสำหรบักรองสารละลาย โดยวิธี Vacuum Filtration

2. กรวยกรองแยกเปน็ 3 ส่วน ดีอ สว่นกรวยกระบอกทำดว้ยแสว่, สว่นฐานและ Flask ซนาด 2 ลิตร 

ทำด้วย Borosilicate Glass

3. สว่นของกรวยกระบอกกบัสว่นฐานสดิดดีกนัได้ดว้ยAluminium Clamp ส่วนฟืรองรับแผ่นกรองทำ 

ดว้ยแกว้ดเีปน็รูพรุน และสว่นฐานจะต่อกบั Flask ขนาด 1 ลติร ได้พอดี โดยใธีจุกยาง

4. ตวักรวยกระบอกมดีวามจใุมน่อ้ยกวา่ 250 มีลลลิติร โดยมฝีาปดีกรวยกระบอก

5. มฟีนืดีในการกรอง 12.5 ตารางเซนดีเมตร

6. ใธีร่วมกบักระดาษกรองขนาดเสน่ผา่ศนูยก์ลาง 50 มม. หรือ 47 มม.

7. สามารถทำใหป้ราศจากเสัอโดยวิธีม่ังฆ่าเสัอดีอุณหฎมิ 121 หรือ 134 องศาเซลเธียล หรือ อบแห้ง 

ดีอุณหภูมีสูงสุด 180 องศาเซลเธียส

8. อปุกรณป์ระกอบ

8.1 มกีระดาษกรอง (Membran) ทำด้วย cellulose acetate ขนาดเส่นผ่านศูนย์กลาง 47 mm. 

และมีขนาด รพูรนุ 0.45 urn จำนวน 1 กล่อง

9. รับประกนัคณุภาพเปน็เวลา 1 ปี

10. บรืษัทผู้ขายได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เฟือให้ลูกค้าม่ันใจในด้านบรืการหลังการขาย และมเีอกสาร 

แสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบรืษัทผู้ผลิตลินค้า

(นายกฤษดา เหลืองทองคำ) (ดร.ชญาน์นันทั จิตมณี) (นางรันยาภรณี ต๋ังเจรืญชัย) (ดร.สุทธาสินี กตัญญ)

เท่จุพ^

(นางสาวหทัยรัต•น์ เลซสุข)
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รายการพ่ี 3 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลาย (โมโครปีแปตต์) ขนาด 0.5-10 โมโครลิตร 
คุณลักษณะท่ัวใ’ป

1. เป็นเคร่ืองดดูจา่ยสารละลายชรดปรับป1มาตรใด้

2. แสดงปริมาตรเป็นตัวเลข ฝค็า่ความถูกตอ้งแมน่ยำเปน็โปตามมาตรฐาน DIN EN ISO 8655-2

3. ตัวเคร่ืองทำด้วยพลาสต้กชน่ด Prolypropylene จึงฝึน้ําหนักเบา และตัวเคร่ืองฝ็ลักษณะทรงกลม 

เรืยบ จับถนัดม่อ

4. ปมดดูปลอ่ยสารละลายฝค็วามร่ม กดง่าย และสามารถตัง้ลอ์คเพีอ่ปอ้งกนัการปรับปริมาตรโดย 

โม่ต้ังใจ มส่เืฉพาะ(Color Coding) เพีอ่แยกจากเคร่ืองดดูจ่ายปริมาตรอืน่

5. ม่ตัวปลดทํปอยู่ด้านข้าง และสามารถเปล่ียนด้านกดสำหรับคนถนัดฝ็อซ้ายหรือขวาได้ และแกนพ่ี 

ปล่อยทํปทำจากสแตนเลสสต้ล

6. สามารถร่งฆา่เรือ่โดยการ Autoclave โด้ท้ังอัน

7. สามารถตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ใซ้เอง ( Calibration mechanism)

8. มชีว่งปริมาตร ชว่งปรับลดปรืมาตร และคา่ความรดพลาด ตงัร่

ปรืมาตร(น!) ช่วงปรับ/ลดปรืมาตร(น!) Systematic errors ( ± ul) Random error(s ul)

1-10 0.02 0.025 -0.100 0.012-0.040

9. รับประกนัคณุภาพ 1 ปี

10. เปน็เคร่ืองพีผ่า่นการรับรองตามมาตรฐาน DE-M marked

11. บริษทัผูจ้ำหนา่ยโตรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001เพีอ่ประโยชนัในบริการหลังการขาย

มใีบรับรองการ Calibration จากบริษัทผู้ผสิต และบริษัทฯ ผูข้ายรับบริการตรวจสอบความถกูตอ้ง 

ให้จำนวน 1 คร้ัง ในระยะเวลา 1 ปี

/ ___. . ช ่ ! - .  . . . .  n 1 \ / . I A  '(นายกฤษดา เหลืองทองคำ) (ดร.ชญาน์นันท์ จิตมณี) (นางธันยาภรณี ต้ังเจริญรัย) (ดร.สุทธาสินี กตัญญ)

'̂''าน่Jt''■̂

(นางสาวหทัยรัตน์ เลขสุข)
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ชฺดท่ี 2 จำนวน 1 รายกๆร (รายการท 4 )

มีรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ดังน
รายการท่ี 4 เคร่ืองกำเนิดสัญญาณรูปคล่ืน
1. รายละเอียดท่ัวโป

1. คุณลักษณะเฉพาะ
1.1 แสดงผลด้วยจอ LED ขนาดโม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง

1.2 สามารถจ่ายความล่ืโด้ต้ังแต่ 0-100 kHz

1.3 มคีวามละเอยีด 0.1 Hz

1.4 สามารถจ่ายคล่ืนโด้โนรูปแบบของโซน์1 ล่ืเหล่ืยม และสามเหล่ืยม

1.5 สามารถปรับแอมพลิจูดใด้ต้ังแต่ 0-10 Vpp

1.6 สามารถเลือกขยายสัญญาณขาออกโด้ x1, x0.1 และ X0.01 เท่า

1.7 มีช่องสัญญาณ'ขาออก 2 ช่อง ลือ 4 โอห์ม และ 600 โอห์ม

2. รายละเอียดอ่ืน ๆ
2.1 มีหนังลือแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบรัษัทผู้ผลิต

2.2 เป็นผลิตภัณฑ์น่าเข้าจากประเทศโนทอีปยุโรปห1!ออเมรกัา

2.3 ผลติจากโรงงานทีโ่ด้รับรองมาตรฐาน IS09001

2.4 บรัษทัผูเ้สนอราคาโดรั้บการรับรองมาตรฐาน 1ร09001:2015

2.5 รับประกนัคณุภาพโมน่อ้ยกว่า 1 ปี

(นายกฤษดา เหลืองทองคำ) (ดร.ชญาน์นนท์ จดมณี) (นางธันยาภรณี ต้ังเจรัญรัย) (ดร.สุทธาลืนี กตัญญ) {นางสาวหทัยรัตน์ เลขลุข)
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ชุดท่ี 3 จำนวน 1 รายการ (รายการที่ 5 )

มีรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ลังนี้
รายการท่ี 5 ชุดสเปกตรัมกล่องโม้พร้อมหลอด 3 หลอด จำนวน 10 ชุด

1. รายละเอียดท่ัว?ป

1. โครงสร้างเป็นกล่องไม้สีดำ ภายโนเป็นวงจรกำเฉดไฟฟ้าโวลดํสูง

2. ส่วนหน้านีข้ัวสำหรับโล่หลอดบรรจุก๊าซ

3. นหีลอดบรรจกุา๊ซ 3 หลอด ดํอ ไฮโดรเจน (H2), นอีอน (Ne), ไอปรอท (Hg) และนชีอ่งผองเฃม 

Spark

4. ด้านหลังนีลรต^ ปดิ-เอด

5. ฟิวส์ โช้ไฟฟ้า 220 V. 50 Hz.

m w ) ร ิเ  ร ิ? ''ไโโโไ^  7 ^

(นายกฤษดา เหลืองทองคำ) (ดร.ชญานีนันทั จิตมณี) (นางธันยาภรณี ต้ังเจรญชัย) (ดร.สุทธาสินี กตัญญ)

rj~

(นางสาวหทัยรัตนี เลขสุข)


