
(ส ำเนำ) 
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่

เร่ือง ประกวดรำคำซื้อครุภัณฑ์กำรศึกษำ จ ำนวน ๓๒ รำยกำร พร้อมติดตั้ง  
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครภุัณฑ์การศึกษา จ านวน 
๓๒ รายการ พร้อมตดิตัง้ ดว้ยวิธปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบมีเงื่อนไข ราคากลางของงาน
ซื้อในการประกวดราคาครัง้นี้ เปน็เงินทัง้สิ้น ๑๙,๗๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเกา้ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันบาท
ถ้วน)  
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบตัิ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไมอ่ยู่ระหว่างเลกิกิจการ 
                 ๔. ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งอยูร่ะหว่างถกูระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร่ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 
                 ๕. ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชือ่ไว้ในบญัชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและไดแ้จ้งเวยีนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนติิบคุคลที่ผู้ทิ้งงานเปน็หุน้ส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผูม้ีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนติิบคุคลนัน้ดว้ย 
                 ๖. มีคุณสมบตัิและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                 ๗. เปน็นติิบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุทีป่ระกวดราคาซื้อด้วยวิธปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
ดังกลา่ว 
                 ๘. ไมเ่ป็นผูม้ผีลประโยชนร์่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ที่เขา้ยื่นข้อเสนอให้แก่มหาวทิยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม ่ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเปน็การขดัขวางการ
แข่งขันอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเ่ป็นผูไ้ดร้ับเอกสทิธิห์รือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มคี าสั่งให้สละเอกสิทธิค์วามคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
 
 
 
                 



                ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส ์ 
ในวันที ่๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรบัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์ตัง้แต่วนัที่ประกาศจนถงึก่อนวนัเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๓, ๐๕๓-๘๘๕๓๖๔, ๐๕๓-๘๘๕๓๖๙ ในวันและเวลา
ราชการ 
  
  
  ประกาศ ณ วนัที ่๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

  
  
  
  
  
  

 

  
(รองศาสตราจารยด์ร.ชาตร ีมณีโกศล) 

รักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสำรประกวดรำคำซื้อดว้ยวิธีประกวดรำคำอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที ่ ๒/๒๕๖๕ 

กำรซือ้ครุภัณฑก์ำรศึกษำ จ ำนวน ๓๒ รำยกำร พร้อมติดตั้ง 
ตำมประกำศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชยีงใหม่ 

ลงวันที ่ ๖ ตลุำคม ๒๕๖๔ 
 
                  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม ่ซึ่งตอ่ไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มคีวามประสงค์จะประกวด
ราคาซื้อครุภัณฑ์การศกึษา จ านวน ๓๒ รายการ พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข ดว้ยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์ตามรายการ ดังนี้ 
                  ๑. เครื่องท าความสะอาดดว้ยคลืน่ความถี่สูง  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๒. ตู้ดดูไอสารเคมีพร้อมก าจัดไอกรด  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๓. เครื่องระเหยสารแบบหมุนภายใต้สญุญากาศ  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๔. เครื่องปัน่เหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภมูิ  จ านวน ๒ เครื่อง  
                    ๕. อ่างน้ าควบคุมอุณหภูม ิ จ านวน ๓ เครือ่ง 
                    ๖. เครื่องวเิคราะห์ความชื้น (Moisture Analyzer) แบบอนิฟาเรด  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๗. เครื่องวดัความเป็นกรด-ดา่ง และการน าไฟฟ้า  จ านวน ๑ เครือ่ง 
                    ๘. เครื่องดดูจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ (micropipette) ขนาด ๑ มลิลิลิตร  จ านวน ๔ เครื่อง 
                    ๙. ชุดเตาเผาอุณหภูมิสูง พร้อมสว่นควบคุม  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๑๐. เครื่องก าหนดพิกดัแบบมอืถือ  จ านวน ๔ เครื่อง 
                    ๑๑. เครื่องปั่นตวัอย่าง  จ านวน ๒ เครือ่ง 
                    ๑๒. เครื่องวัดปริมาณน้ าอิสระ (Water Activity)  จ านวน ๑ เครื่อง  
                    ๑๓. ตู้แช่แข็ง -๒๐ องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง (Upright Freezer)  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๑๔. ตู้แช่เย็น ๔ องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง (Upright Freezer) ความจ ุ๑๒๘ ลติร  จ านวน 
๑ เครื่อง 
                    ๑๕. ตู้เขี่ยเชื้อ  จ านวน ๑ ตู ้
                    ๑๖. เครื่องเขย่าสาร (Shaker)  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๑๗. เครื่องวัดคา่การดดูกลนืแสง (Spectophotometer)  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๑๘. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๑๙. ตู้บ่มเชื้อ  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๒๐.  กล้องจุลทรรศนแ์บบใชแ้สง  จ านวน ๒ เครื่อง 
                    ๒๑. เครื่องชั่งทศนิยม ๔ ต าแหนง่  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๒๒. เครื่องปั่นละเอียดแบบมือถอื (Homoginizer-Handheld High)  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๒๓. เครื่องปั่นละเอียดแบบขาตั้ง (Homoginizer –Stand)  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๒๔. ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๒๕. เครื่องวัดคา่ความเป็นกรดด่างแบบเคลื่อนที่ (pH Meter)  จ านวน ๑ เครื่อง 
                     



                    ๒๖. เครื่องวิเคราะห์ของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography 
, HPLC)  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๒๗. เครื่องวิเคราะห์ปรมิาณโลหะพรอ้มอุปกรณ์ (Inductive Coupled Plasma Optical 
Emission Spectromer , ICP-OES)  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๒๘. เครื่องย่อยตัวอย่างดว้ยคลืน่ไมโครเวฟ (Microwave Digestion System)  จ านวน ๑ 
เครื่อง 
                    ๒๙. เครื่องกลั่นส าหรับวิเคราะหซ์ัลเฟอร์ไดออกไซด์  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๓๐. เครื่องวิเคราะห์ไขมัน  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๓๑. เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน  จ านวน ๑ เครื่อง 
                    ๓๒. เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย  จ านวน ๑ เครื่อง 
พัสดุที่จะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพที่จะใช้งานไดท้ันที
และมคีุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ดว้ยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมขี้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกนั 
                                    (๑)   หลักประกนัการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกนัสัญญา 
   
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์รว่มกนั 
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสว่นที ่๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสว่นที ่๒ 
                          ๑.๗     ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้ับจดัสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
                     ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหวา่งเลกิกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เปน็บุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ข้อเสนอหรอืท าสัญญากับหนว่ยงาน
ของรฐัไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัตงิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร่ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RkAnwnFNNnavfsfiYpmgsV
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


                          ๒.๕    ไม่เปน็บุคคลซึง่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานและไดแ้จ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิง้
งานของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถงึนิติบคุคลที่ผู้ทิง้งานเปน็
หุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผูม้ีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนติิบคุคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อจัด
จ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                          ๒.๗    เป็นนติิบคุคลผู้มอีาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสด์ังกล่าว 
                          ๒.๘    ไม่เปน็ผู้มีผลประโยชนร์่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ให้แก ่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เปน็ผู้กระท าการอนัเปน็การขดัขวาง
การแข่งขันอยา่งเปน็ธรรมในการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยืน่ข้อเสนอไดม้คี าสั่งให้สละเอกสิทธิแ์ละความคุ้มกันเชน่วา่นัน้ 
                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบตัิดงันี้ 
                                  กรณีทีข่้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมค้าหลัก 
ข้อตกลงฯจะต้องมกีารก าหนดสดัส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิง่ของ หรือมูลคา่ตามสัญญา
ของผู้เข้ารว่มคา้หลกัมากกวา่ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทกุราย 
                                  กรณีทีข่้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมค้าหลักกิจการ
ร่วมค้านัน้ตอ้งใช้ผลงานของผู้เข้ารว่มค้าหลกัรายเดียวเปน็ผลงานของกิจการรว่มคา้ที่ยื่นข้อเสนอ 
                                  ส าหรับขอ้ตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารว่มค้ารายใดเป็นผู้เข้ารว่มคา้หลัก 
ผู้เข้ารว่มค้าทุกรายจะต้องมคีุณสมบตัิครบถว้นตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชญิชวน 
                          ๒.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยืน่ขอ้เสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คอื 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมเีอกสำรดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิตบิุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุน้ส่วนสามัญหรือห้างหุ้นสว่นจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชื่อหุ้นสว่นผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถา้มี) พรอ้มทั้งรบัรองส าเนาถกูต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยืน่ส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิุคคล หนังสอืบริคณห์สนธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผู้จดัการ ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบญัชีผู้
ถือหุน้รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรบัรองส าเนาถูกต้อง 
  
                                   (๒)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรอื (๒) ของผู้รว่มค้า แล้วแต่กรณี 
 
                                      



                                   (๓)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ 
                                           (๓.๑)   ส าเนาใบทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) พร้อมรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 
                                           (๓.๒)   หลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ีอ านาจลงนาม (ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                    (๔)    บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้หมดทีไ่ด้ยืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนนิการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที ่
๑ ครบถว้น ถูกต้องแลว้ ระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชเีอกสารสว่นที ่๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมเีอกสำรดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอืน่กระท าการแทนให้แนบ
หนังสอืมอบอ านาจซึ่งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบ
อ านาจ ทั้งนีห้ากผู้รับมอบอ านาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทีบ่รรลนุิติภาวะตามกฎหมายแลว้เท่านั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรปูรายการละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 
๔.๔ 
                                   (๓)    รายการพิจารณาที่ ๑ ครุภัณฑ์การศกึษา จ านวน ๓๒ รายการ พร้อมตดิตัง้ 
                                           (๓.๑)    หลักประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                           (๓.๒)    ส าเนาใบขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) (ถ้ามี) 
 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   เอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ , ISO ๑๔๐๐๑ , TUV ของ
ตู้ดดูไอสารเคมีพร้อมก าจดัไอกรดและตู้เขี่ยเชื้อ 
                                           (๔.๒)   เอกสารแสดงการทดสอบตามมาตรฐาน American Standard 
ASHRAE ๑๑๐-๑๙๙๕ หรอืเทียบเท่าของตู้ดดูควันด้านบน 
                                           (๔.๓)   เอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของโรงงานผู้ผลติ ของ
ครุภัณฑ์ตามทีก่ าหนด 
                                           (๔.๔)   หนงัสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหนา่ย หรือ หนังสือแตง่ตัง้ผู้แทนจ าหน่าย
ภายในประเทศของครุภัณฑ์ที่ก าหนด 
 
                                    
 



                                   (๕)    บัญชีเอกสารสว่นที ่๒ ทัง้หมดทีไ่ด้ยืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนนิการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที ่
๒ ครบถว้น ถูกต้องแลว้ ระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชเีอกสารสว่นที ่๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    กำรเสนอรำคำ 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยืน่ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสต์ามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสน์ี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความใหถู้กต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยนืยันตวัตนของผู้ยื่นขอ้เสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรอืต่อรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาใหถู้กต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกนัทั้งตัวเลขและตวัหนังสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนังสือไมต่รงกัน 
ให้ถือตวัหนังสอืเปน็ส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ซึง่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทั้งปวงไวแ้ล้ว จนกระทัง่ส่งมอบพัสดุให ้ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม ่
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน่้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแตว่ันเสนอราคา
โดยภายในก าหนดยนืราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรบัผิดชอบราคาทีต่นไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพัสดุไมเ่กิน ๙๐ วัน นบัถดัจากวัน
ลงนามในสัญญาซือ้ขาย หรอืวันทีไ่ดร้ับหนังสอืแจง้จาก มหาวิทยาลัย ให้ส่งมอบพัสด ุ
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาลอ็ก และหรือรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน ๓๒ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยจะยดึไว้เปน็เอกสารของทาง
ราชการ 
                                   ส าหรับแคตตาล็อกทีแ่นบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง โดยผูม้ีอ านาจท านติกิรรมแทนนติิบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์มีความประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบบัมาใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูรา่งสญัญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ้ี่ถว้นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออเิล็กทรอนิกส ์
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซื้อจดัจ้างภาครฐั
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ในวันที ่๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถ้ือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 



                          เมื่อพน้ก าหนดเวลายื่นขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่ับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเปน็ผู้รบัผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึส่งข้อมูล (Upload) 
เพื่อเป็นการเสนอราคาใหแ้ก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนนิการ
ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ยืน่ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ยืน่ข้อเสนอ
รายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรอืไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเปน็ผู้ยื่นขอ้เสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชนร์่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์วา่ ก่อนหรือใน
ขณะที่มกีารพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่ว่ามีการกระท าอันเป็นการขดัขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณา
ลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดงักล่าวเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต่ มหาวทิยาลัย จะพิจารณาเหน็วา่ผูย้ื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เปน็
ผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกลา่วและได้ให้ความร่วมมือเปน็ประโยชน์ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัย 
                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏบิัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัตติามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไวด้ว้ยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั 
เวลา ที่ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลว้ไม่ได ้
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธกีารเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกันกำรเสนอรำคำ 
                          ผู้ยื่นขอ้เสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์ โดยใช้หลกัประกันอย่างหนึง่อย่างใด
ดังต่อไปนี ้จ านวน ๙๘๗,๑๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึง่ร้อยบาทถว้น) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ทีธ่นาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที่ที่ใช้เชค็หรื
อดราฟทน์ั้นช าระต่อเจา้หนา้ที่ในวนัที่ยื่นขอ้เสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกนิ ๓ วันท าการ 
                          ๕.๒     หนงัสือค้ าประกันอเิล็กทรอนิกสข์องธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พันธบตัรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนงัสือค้ าประกันของบรษิัทเงินทนุหรือบริษทัเงนิทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รบัอนญุาต



ให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค้ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงนิทนุที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือ
ค้ าประกนัของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณทีี่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรอืดราฟท์ท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตัรรฐับาลไทยหรือ
หนังสอืค้ าประกันของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงนิทุนหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง
ส่งต้นฉบบัเอกสารดังกลา่วมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวนัที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          กรณทีี่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ า
ประกนัอิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศเปน็หลกัประกนัการเสนอราคาใหร้ะบุชื่อผู้เขา้รว่มค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้าก าหนดให้เป็นผูเ้ข้ายืน่ข้อเสนอกบัหน่วยงานของรัฐเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หลักประกนัการเสนอราคาตามขอ้นี้ มหาวิทยาลัยจะคนืให้ผูย้ื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกนั
ภายใน ๑๕ วนั นับถดัจากวนัที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยืน่ขอ้เสนอรายที่คดัเลือกไวซ้ึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือไดค้ะแนนรวมสูงสดุไม่เกนิ ๓ ราย 
ให้คืนไดต้่อเมือ่ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยืน่ข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแลว้ 
                          การคนืหลักประกันการเสนอราคา ไมว่่าในกรณีใด ๆ จะคนืให้โดยไม่มดีอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในกำรพิจำรณำ 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยืน่ข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ครัง้
นี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสนิโดยใช้หลักเกณฑ ์ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยืน่ข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นขอ้เสนอ มหาวิทยาลัย จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดมคีุณสมบตัิไมถู่กต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไมถู่กต้อง หรอืไมค่รบถว้นตามข้อ ๓ หรือยืน่ขอ้เสนอไม่ถกูต้องตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบัพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น เวน้แต่ ผู้ยืน่ข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมค่รบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์ในส่วนที่มิใชส่าระส าคัญและความแตกตา่งนัน้ไมม่ีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอืน่ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น 
                          ๖.๔     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไมพิ่จารณาข้อเสนอของผู้ยื่นขอ้เสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณดีังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยืน่ขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชีรายชือ่ผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซื้อจัดจา้งด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบัญชรีายชื่อผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซื้อจัดจา้งด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจ้างดว้ย
อิเล็กทรอนิกส ์



                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทีเ่ป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าใหเ้กดิความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น 
                          ๖.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสห์รือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์หรือมหาวิทยาลัยมีสทิธิให้ผู้ยื่นขอ้เสนอชี้แจง
ข้อเท็จจรงิเพ่ิมเติมได ้มหาวทิยาลัย มีสิทธทิี่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รบัราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริง
ดังกลา่วไม่เหมาะสมหรือไมถู่กตอ้ง 
                          ๖.๖     มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึง่สิทธิที่จะไม่รบัราคาต่ าสุด หรอืราคาหนึง่ราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทัง้หมดกไ็ด ้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด 
หรืออาจจะยกเลกิการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์โดยไม่พิจารณาจดัซื้อเลยก็ได้ สดุแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนข์องทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือว่าการตัดสนิของ มหาวิทยาลัยเปน็เดด็ขาด ผู้ยื่นขอ้เสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลกิการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสแ์ละลงโทษผูย้ื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไมว่่าจะเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกหรือไม่กต็าม 
หากมเีหตุที่เชื่อถือไดว้่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เชน่ การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนติิบคุคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสห์รือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลกัฐานที่ท าให้เชื่อไดว้่า ผู้ยืน่ข้อเสนอ
สามารถด าเนนิการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นทีร่ับฟัง
ได ้มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รบัข้อเสนอหรือไม่รบัราคาของผู้ยืน่ข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นี้ ผู้ยืน่ข้อเสนอดังกล่าว
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือคา่เสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 
                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอทีช่นะการประกวดราคาหรือทีไ่ดร้ับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนร์่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืขดัขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกนักับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอืน่ใดในการ
เสนอราคา 
                          ๖.๘     หากผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสดุของผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่นทีไ่ม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ ใหห้นว่ยงานของรัฐจัดซื้อจดัจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกลา่ว โดย
จัดเรียงล าดบัผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นขอ้เสนอราย
อื่นไมเ่กินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาท าสญัญาไมเ่กิน ๓ ราย 
                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธติามวรรคหนึง่ ผู้เข้ารว่มค้าทุกราย
จะต้องเปน็ผู้ประกอบการ SMEs 
                          ๖.๙     หากผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งมิใช่ผูป้ระกอบการ SMEs แต่เปน็บุคคลธรรมดาที่ถือสญัชาติ
ไทยหรือนติิบุคคลที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสดุของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบคุคล
ธรรมดาที่มิได้ถอืสัญชาติไทยหรือนติิบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้
หนว่ยงานของรัฐจดัซือ้หรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นบคุคลธรรมดาทีถ่ือสญัชาติไทยหรือนิตบิุคคลที่จดัตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 



                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธติามวรรคหนึง่ ผู้เข้ารว่มค้าทุกราย
จะต้องเปน็ผู้ประกอบการที่เป็นบคุคลธรรมดาทีถ่ือสญัชาติไทยหรือนิตบิุคคลที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
                 ๗.     กำรท ำสัญญำซื้อขำย 
                          ๗.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ สามารถส่งมอบสิง่ของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วนัท าการ นบัแต่วนัที่ท าข้อตกลงซื้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ
แทนการท าสญัญาตามแบบสัญญาดังระบ ุในขอ้ ๑.๓ กไ็ด ้
                          ๗.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ไม่สามารถสง่มอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วนัท าการ หรือมหาวทิยาลัยเหน็วา่ไม่สมควรจดัท าข้อตกลงเปน็หนังสอื ตามข้อ ๗.๑ ผูช้นะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเปน็
หนังสอื กบัมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นบัถดัจากวันทีไ่ด้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกันสญัญาเปน็จ านวน
เงินเทา่กับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใดดงัต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจา่ย ซึ่งเป็นเชค็หรือดราฟท์ลงวนัที่ที่ใช้เชค็หรอืด
ราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกนิ ๓ วันท าการ 
                          (๓)     หนังสือค้ าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธกีารที่
กรมบญัชีกลางก าหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ าประกนัของบริษทัเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย์ที่ได้รบัอนญุาต
ให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค้ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงนิทนุที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือ
ค้ าประกนัของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรฐับาลไทย 
                          หลักประกนันี้จะคนืให้ โดยไม่มดีอกเบี้ยภายใน ๑๕ วนั นับถดัจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสญัญาซื้อขายแลว้ 
                          หลักประกนันี้จะคนืให้ โดยไม่มดีอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง
มหาวิทยาลัย ได้รบัมอบไว้แล้ว 
                 ๘.    ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงิน 
                          มหาวทิยาลัย จะจ่ายคา่สิ่งของซึง่ได้รวมภาษมีูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แกผู่ย้ื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลอืกให้เปน็ผู้ขาย เมือ่ผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ตามสญัญาซื้อขายหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ และมหาวทิยาลัย ได้ตรวจรบัมอบสิ่งของไวเ้รียบร้อยแลว้ 
                 ๙.    อัตรำค่ำปรับ 
                          ค่าปรบัตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ี้ หรือ
ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนงัสือ ให้คดิในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิง่ของที่ยังไม่ไดร้ับมอบต่อวนั 
                 
 



                ๑๐.    กำรรบัประกันควำมช ำรดุบกพรอ่ง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แลว้แต่กรณี จะต้องรับประกนัความช ารดุบกพร่องของสิ่งของทีซ่ื้อขายที่เกดิขึน้
ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๑ ป ี     นับถดัจากวนัที ่มหาวิทยาลัย ได้รบัมอบสิ่งของ โดยตอ้งรบีจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การไดด้ดีังเดิมภายใน ๓ วัน นบัถดัจากวนัที่ได้รับแจ้งความช ารดุบกพรอ่ง 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นข้อเสนอและอื่นๆ 
                              ๑๑.๑   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รบัอนมุัตเิงินค่าพัสดุ
จากเงนิงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านัน้ 
                          ๑๑.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยได้คดัเลอืกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดใหเ้ปน็ผู้ขาย และได้ตกลงซือ้
สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ลว้ ถา้ผู้ขายจะต้องสัง่หรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนัน้ต้องน าเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางที่มีเรือไทยเดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามทีร่ัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเปน็ผู้ขายจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณชิยนาว ีดงันี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิง่ของทีซ่ื้อขายดงักล่าวเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วนั นบัตัง้แตว่ันที่ผูข้ายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เปน็ของที่รัฐมนตรวี่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของทีซ่ือ้ขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกบัเรอืไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออืน่ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รบัอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออืน่ 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คดัเลอืกแลว้ ไมไ่ปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น
หนังสอืภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบไุว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกนัการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนงัสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน่ (ถ้าม)ี 
รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผูท้ิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ทีจ่ะแกไ้ขเพิ่มเตมิเงื่อนไข หรอืข้อก าหนดในแบบสญัญา
หรือข้อตกลงซื้อเปน็หนังสือ ให้เปน็ไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสงูสุด (ถา้มี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์นี ้มีความขัดหรอื
แย้งกนั ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัตติามค าวนิิจฉัยของมหาวิทยาลัย ค าวินิจฉัยดงักลา่วให้ถอืเปน็ที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไมม่ีสิทธเิรียกรอ้งคา่ใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเตมิ 
                          ๑๑.๖   มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจดัซื้อในกรณตีอ่ไปนีไ้ด ้โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอ
จะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได ้
                                   (๑)    มหาวิทยาลัยไมไ่ดร้บัการจดัสรรเงนิที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือทีไ่ดร้ับจดัสรร
แตไ่ม่เพียงพอที่จะท าการจดัซื้อครั้งนีต้่อไป 



                                   (๒)    มีการกระท าที่เขา้ลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือทีไ่ดร้ับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนร์่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืขดัขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกนักับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอืน่ใดในการ
เสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจดัซื้อครัง้นี้ตอ่ไปอาจก่อให้เกดิความเสียหายแก่
มหาวิทยาลัย หรือกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั 
                 ๑๒.    กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผูย้ื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลอืกให้เปน็ผู้ขายต้องปฏิบตัิ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
                 ๑๓.    กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้ประกอบกำร 
                             มหาวิทยาลัย สามารถน าผลการปฏิบัตงิานแลว้เสร็จตามสญัญาของผู้ยืน่ข้อเสนอที่
ได้รบัการคดัเลือกให้เปน็ผู้ขายเพื่อน ามาประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการ 
                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลือกไม่ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงบัการยื่น
ข้อเสนอหรอืท าสัญญากบัมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 


