ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลและกายวิภาคศาสตร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการ
พยาบาลและกายวิภาคศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓,๓๑๔,๕๔๖.๓๒ บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบสองสตางค์)
ตามรายการ ดังนี้
๑. เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุนแบบ ข จำนวน ๕ ตัว
๒. ตู้ข้างเตียง จำนวน ๑๐ ชุด
๓. โต๊ะคร่อมเตียง (Over bed) จำนวน ๑๐ ชุด
๔. ผ้าม่านพร้อมรางสแตนเลสกั้นเตียงผู้ป่วย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด
๕. รถเข็นอ่างคู่ (Bed bath) จำนวน ๔ ชุด
๖. หม้อนอนสแตนเลส ผู้ใหญ่ จำนวน ๘ ชุด
๗. เครื่องดูดเสมหะ (Suction) จำนวน ๑ เครื่อง
๘. รถวางเครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๑ คัน
๙. หุ่นจำลองการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงแบบเต็มตัว (แบบผู้ใหญ่) จำนวน ๒ ตัว
๑๐. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่อง
๑๑. ปรอทวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล จำนวน ๕ ชุด
๑๒. ปรอทวัดไข้แบบธรรมดา จำนวน ๑๐ ชุด
๑๓. ปรอทวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส แบบอินฟาเรด จำนวน ๑๐ ชุด
๑๔. หูฟัง ๒ หาง จำนวน ๘ ชุด
๑๕. หุ่นจำลอง ชุดบาดแผล จำนวน ๔ หุ่น
๑๖. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๔ เครื่อง
๑๗. รถเข็นทำแผล จำนวน ๔ คัน
๑๘. ถาดสแตนเลส ๒ หลุม จำนวน ๑๐ ถาด
๑๙. ปากคีบชนิดไม่มีเขี้ยว (Non-tooth forceps) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร
จำนวน ๑๐ อัน
๒๐. ปากคีบชนิดมีเขี้ยว (Tooth forceps) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร
จำนวน ๑๐ อัน
๒๑. ปากคีบชนิดไม่มีเขี้ยว (Dressing Non -tooth forceps) ขนาดความยาว
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ไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ อัน
๒๒. ปากคีบชนิดมีเขี้ยว (Dressing tooth forceps) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร
จำนวน ๑๐ อัน
๒๓. Needle holder ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร จำนวน ๕ อัน
๒๕. กรรไกรตัดเนื้อปลายตรง (Metzenbaum) จำนวน ๕ อัน
๒๖. กรรไกรตัดเนื้อปลายโค้งมน (Metzenbaum) จำนวน ๕ อัน
๒๗. กรรไกรตัดไหมปลายตรง (Iris scissor) จำนวน ๕ อัน
๒๘. กรรไกรตัดไหมปลายโค้ง (Iris scissor) จำนวน ๕ อัน
๒๙. ชามรูปไต ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ อัน
๓๐. ชามรูปไต ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จำนวน ๑๐ อัน
๓๑. กระปุกปากคีบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ x ๔ นิ้ว จำนวน ๕ อัน
๓๒. กระปุกปากคีบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ x ๔.๕ นิ้ว จำนวน ๕ อัน
๓๓. กระปุกปากคีบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ x ๗.๕ นิ้ว จำนวน ๕ อัน
๓๔. กล่องสำลี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ x ๓ นิ้ว จำนวน ๕ อัน
๓๕. กล่องสำลี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ x ๕ นิ้ว จำนวน ๕ อัน
๓๖. Curette ขูดแผล จำนวน ๕ อัน
๓๗. Probe จำนวน ๒ อัน
๓๘. เคาน์เตอร์สำนักงานพยาบาล (Nurse station) จำนวน ๑ ชุด
๓๙. เก้าอี้สำนักงานใน Nurse station จำนวน ๔ ตัว
๔๐. ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จำนวน ๑ ตู้
๔๑. แฟ้มประวัติผู้ป่วย จำนวน ๑๐ แฟ้ม
๔๒. รถเข็นฉีดยาและให้สารน้ำ จำนวน ๑ คัน
๔๓. เสาแขวนน้ำเกลือ จำนวน ๘ อัน
๔๔. แผ่นรองนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Slide board) จำนวน ๑ แผ่น
๔๕. อุปกรณ์ช่วยเดิน ๔ ขา (Walker) จำนวน ๑ อัน
๔๖. อุปกรณ์ค้ำยัน (walking aids) จำนวน ๑ คู่
๔๗. รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๔ คัน
๔๘. ระบบจำลองการเรียนรู้กายวิภาคมนุษย์แบบจอสัมผัส ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด
๔๙. หุ่นจำลองกระดูก (Thoracic Vertebra with Spinal Cord Thoracic Vertebra (TH II)
with Spinal Cord) จำนวน ๑ หุ่น
๕๐. หุ่นจำลองศีรษะและคอ (Head & Neck Musculature) จำนวน ๑ หุ่น
๕๑. หุ่นจำลองกะโหลกศีรษะ (Osteopathic Natural Bone Human Skull) จำนวน ๑ หุ่น
๕๒. หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์ (Vertebra with Lumbar Region of Spinal
Cord Lumbar Vertebra (L II) with Lumbar Region of Spinal Cord) จำนวน ๑ หุ่น
๕๓. หุ่นจำลองกระดูกสันหลัง (Cervical vertebra with spinal cord) จำนวน ๑ หุ่น
๕๔. หุ่นจำลองระบบประสาท (Spinal cord with nerve branches) จำนวน ๑ หุ่น
๕๕. หุ่นจำลองหัวใจ (Heart) จำนวน ๑ หุ่น
๕๖. หุ่นจำลองระบบไหลเวียนเลือด (CIRCULTORY SYSTEM) จำนวน ๑ หุ่น
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๕๗. หุ่นจำลองการไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภ์ จำนวน ๑ หุ่น
๕๙. หุ่นการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary System) จำนวน ๑ หุ่น
๖๐. หุ่นจำลองอุ้งเชิงกรานเพศหญิง (SKELETON OF FEMALE PELVIS) จำนวน ๑ หุ่น
๖๑. หุ่นจำลองอุ้งเชิงกรานเพศชาย (SKELETON OF THE MALE PELVIS) จำนวน ๑ หุ่น
๖๒. หุ่นจำลองไต (Kidney Model with Adrenal Gland) จำนวน ๑ หุ่น
๖๓. หุ่นจำลองระบบประสาท (nervous System) จำนวน ๑ หุ่น
๖๔. หุ่นจำลองสมองแสดงหลอดเลือดแดง (Human Brain with Arteries) จำนวน ๑ หุ่น
๖๕. หุ่นจำลองสมองแสดงหลอดเลือดแดง (Brain 9 Part with Arteries) จำนวน ๑ หุ่น
๖๖. หุ่นจำลองสมอง ๔ ชิ้นส่วน (Brain, ๔ Parts) จำนวน ๑ หุ่น
๖๗. หุ่นจำลองกายวิภาคทรวงอก (Thoracic Cavity Model) จำนวน ๑ หุ่น
๖๘. หุ่นจำลองปอด (Lung Anatomy Model Set) จำนวน ๑ หุ่น
๖๙. หุ่นจำลองจมูกและโพรงอากาศข้างจมูก จำนวน ๑ หุ่น
๗๐. หุ่นจำลองกล่องเสียงมนุษย์ (Larynx Model) จำนวน ๑ หุ่น
๗๑. หุ่นจำลองหูมนุษย์ จำนวน ๑ หุ่น
๗๒. หุ่นจำลองลูกตามนุษย์แบบมีเบ้าตา (Eye Model) จำนวน ๑ หุ่น
๗๓. หุ่นจำลองลูกตาพร้อมส่วนของ Orbit จำนวน ๑ หุ่น
๗๔. หุ่นจำลองส่วนตัวของผิวหนังมนุษย์ (Skin Block Model) จำนวน ๑ หุ่น
๗๕. หุ่นจำลองภาคตัดขวางผิวหนังมนุษย์ (Skin Section) จำนวน ๑ หุ่น
๗๖. หุ่นจำลองแสดงระบบทางเดินอาหารมนุษย์ (Human Digestive System) จำนวน ๑ หุ่น
๗๗. แผ่นภาพแสดงระบบกายวิภาคของมนุษย์ (Systems of the Body Laminated Anatomy
Chart Set) จำนวน ๑ หุ่น
๗๘. โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน ๔ ตัว
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
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๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙
กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

5

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ซ.๑๓/๒๕๖๔
การซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลและกายวิภาคศาสตร์
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุด
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลและกายวิภาคศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
๑. เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุนแบบ ข จำนวน ๕ ตัว
๒. ตู้ข้างเตียง จำนวน ๑๐ ชุด
๓. โต๊ะคร่อมเตียง (Over bed) จำนวน ๑๐ ชุด
๔. ผ้าม่านพร้อมรางสแตนเลสกั้นเตียงผู้ป่วย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด
๕. รถเข็นอ่างคู่ (Bed bath) จำนวน ๔ ชุด
๖. หม้อนอนสแตนเลส ผู้ใหญ่ จำนวน ๘ ชุด
๗. เครื่องดูดเสมหะ (Suction) จำนวน ๑ เครื่อง
๘. รถวางเครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๑ คัน
๙. หุ่นจำลองการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงแบบเต็มตัว (แบบผู้ใหญ่) จำนวน ๒ ตัว
๑๐. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่อง
๑๑. ปรอทวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล จำนวน ๕ ชุด
๑๒. ปรอทวัดไข้แบบธรรมดา จำนวน ๑๐ ชุด
๑๓. ปรอทวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส แบบอินฟาเรด จำนวน ๑๐ ชุด
๑๔. หูฟัง ๒ หาง จำนวน ๘ ชุด
๑๕. หุ่นจำลอง ชุดบาดแผล จำนวน ๔ หุ่น
๑๖. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๔ เครื่อง
๑๗. รถเข็นทำแผล จำนวน ๔ คัน
๑๘. ถาดสแตนเลส ๒ หลุม จำนวน ๑๐ ถาด
๑๙. ปากคีบชนิดไม่มีเขี้ยว (Non-tooth forceps) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร
จำนวน ๑๐ อัน
๒๐. ปากคีบชนิดมีเขี้ยว (Tooth forceps) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร
จำนวน ๑๐ อัน
๒๑. ปากคีบชนิดไม่มีเขี้ยว (Dressing Non -tooth forceps) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า
๑๔ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ อัน
๒๒. ปากคีบชนิดมีเขี้ยว (Dressing tooth forceps) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร
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จำนวน ๑๐ อัน
๒๓. Needle holder ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร จำนวน ๕ อัน
๒๔. Needle holder ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖ เซนติเมตร จำนวน ๕ อัน
๒๕. กรรไกรตัดเนื้อปลายตรง (Metzenbaum) จำนวน ๕ อัน
๒๖. กรรไกรตัดเนื้อปลายโค้งมน (Metzenbaum) จำนวน ๕ อัน
๒๗. กรรไกรตัดไหมปลายตรง (Iris scissor) จำนวน ๕ อัน
๒๘. กรรไกรตัดไหมปลายโค้ง (Iris scissor) จำนวน ๕ อัน
๒๙. ชามรูปไต ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ อัน
๓๐. ชามรูปไต ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ อัน
๓๑. กระปุกปากคีบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ x ๔ นิ้ว จำนวน ๕ อัน
๓๒. กระปุกปากคีบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ x ๔.๕ นิว้ จำนวน ๕ อัน
๓๓. กระปุกปากคีบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ x ๗.๕ นิว้ จำนวน ๕ อัน
๓๔. กล่องสำลี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ x ๓ นิ้ว จำนวน ๕ อัน
๓๕. กล่องสำลี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ x ๕ นิ้ว จำนวน ๕ อัน
๓๖. Curette ขูดแผล จำนวน ๕ อัน
๓๗. Probe จำนวน ๒ อัน
๓๘. เคาน์เตอร์สำนักงานพยาบาล (Nurse station) จำนวน ๑ ชุด
๓๙. เก้าอี้สำนักงานใน Nurse station จำนวน ๔ ตัว
๔๐. ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จำนวน ๑ ตู้
๔๑. แฟ้มประวัติผู้ป่วย จำนวน ๑๐ แฟ้ม
๔๒. รถเข็นฉีดยาและให้สารน้ำ จำนวน ๑ คัน
๔๓. เสาแขวนน้ำเกลือ จำนวน ๘ อัน
๔๔. แผ่นรองนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Slide board) จำนวน ๑ แผ่น
๔๕. อุปกรณ์ช่วยเดิน ๔ ขา (Walker) จำนวน ๑ อัน
๔๖. อุปกรณ์ค้ำยัน (walking aids) จำนวน ๑ คู่
๔๗. รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๔ คัน
๔๘. ระบบจำลองการเรียนรู้กายวิภาคมนุษย์แบบจอสัมผัส ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด
๔๙. หุ่นจำลองกระดูก (Thoracic Vertebra with Spinal Cord Thoracic Vertebra (TH II)
with Spinal Cord) จำนวน ๑ หุ่น
๕๐. หุ่นจำลองศีรษะและคอ (Head & Neck Musculature) จำนวน ๑ หุ่น
๕๑. หุ่นจำลองกะโหลกศีรษะ (Osteopathic Natural Bone Human Skull) จำนวน ๑ หุ่น
๕๒. หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์ (Vertebra with Lumbar Region of Spinal
Cord Lumbar Vertebra (L II) with Lumbar Region of Spinal Cord) จำนวน ๑ หุ่น
๕๓. หุ่นจำลองกระดูกสันหลัง (Cervical vertebra with spinal cord) จำนวน ๑ หุ่น
๕๔. หุ่นจำลองระบบประสาท (Spinal cord with nerve branches) จำนวน ๑ หุ่น
๕๕. หุ่นจำลองหัวใจ (Heart) จำนวน ๑ หุน่
๕๖. หุ่นจำลองระบบไหลเวียนเลือด (CIRCULTORY SYSTEM) จำนวน ๑ หุ่น
๕๗. หุ่นจำลองการไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภ์ จำนวน ๑ หุ่น
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๕๘. หุ่นจำลองระบบน้ำเหลืองมนุษย์ จำนวน ๑ หุ่น
๕๙. หุ่นการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary System) จำนวน ๑ หุ่น
๖๐. หุ่นจำลองอุ้งเชิงกรานเพศหญิง (SKELETON OF FEMALE PELVIS) จำนวน ๑ หุ่น
๖๑. หุ่นจำลองอุ้งเชิงกรานเพศชาย (SKELETON OF THE MALE PELVIS) จำนวน ๑ หุ่น
๖๒. หุ่นจำลองไต (Kidney Model with Adrenal Gland) จำนวน ๑ หุ่น
๖๓. หุ่นจำลองระบบประสาท (nervous System) จำนวน ๑ หุ่น
๖๔. หุ่นจำลองสมองแสดงหลอดเลือดแดง (Human Brain with Arteries) จำนวน ๑ หุ่น
๖๕. หุ่นจำลองสมองแสดงหลอดเลือดแดง (Brain 9 Part with Arteries) จำนวน ๑ หุ่น
๖๖. หุ่นจำลองสมอง ๔ ชิ้นส่วน (Brain, ๔ Parts) จำนวน ๑ หุ่น
๖๗. หุ่นจำลองกายวิภาคทรวงอก (Thoracic Cavity Model) จำนวน ๑ หุน่
๖๘. หุ่นจำลองปอด (Lung Anatomy Model Set) จำนวน ๑ หุ่น
๖๙. หุ่นจำลองจมูกและโพรงอากาศข้างจมูก จำนวน ๑ หุ่น
๗๐. หุ่นจำลองกล่องเสียงมนุษย์ (Larynx Model) จำนวน ๑ หุ่น
๗๑. หุ่นจำลองหูมนุษย์ จำนวน ๑ หุ่น
๗๒. หุ่นจำลองลูกตามนุษย์แบบมีเบ้าตา (Eye Model) จำนวน ๑ หุ่น
๗๓. หุ่นจำลองลูกตาพร้อมส่วนของ Orbit จำนวน ๑ หุ่น
๗๔. หุ่นจำลองส่วนตัวของผิวหนังมนุษย์ (Skin Block Model) จำนวน ๑ หุ่น
๗๕. หุ่นจำลองภาคตัดขวางผิวหนังมนุษย์ (Skin Section) จำนวน ๑ หุ่น
๗๖. หุ่นจำลองแสดงระบบทางเดินอาหารมนุษย์ (Human Digestive System) จำนวน ๑ หุ่น
๗๗. แผ่นภาพแสดงระบบกายวิภาคของมนุษย์ (Systems of the Body Laminated Anatomy
Chart Set) จำนวน ๑ หุ่น
๗๘. โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน ๔ ตัว
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
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๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ให้แก่ มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๒.๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
(๒.๒) งานซื้อหรืองานจ้าง และงานก่อสร้าง
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กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๔.๓) สำเนาแบบแสดงลงทะเบียนในระบบ e-GP
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
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ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุดครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลและกายวิภาคศาสตร์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว
เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและ
ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัย

๔.๑๐

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
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(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา
จาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
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ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำ
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการ
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากมหาวิทยาลัย
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ
มหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อย
ละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัย ได้รับมอบ
ไว้แล้ว
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๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อ
ขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินรายได้
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน
รายได้ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
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๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

