ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชุดวัดและบันทึกผลทางสรีรวิทยาเป็นดิจิตอล
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิท ยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชุด
วัดและบันทึกผลทางสรีรวิทยาเป็นดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งบี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท
ล้วน) ตามรายการ ดังบี้
ชุดวัดและบันทึกผลทางสรีรวิทยาเป็น
จำนวน
๑
โครงการ
ดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปบี้
๑. มีค วามสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม1เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจ การ ^
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินยลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที,รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไวิในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มิลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ✓ ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม,เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันลับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก'มหาวิทยาลัยพะเยา ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอ้นเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำลังให้สละเอกสิทธความคุ้มกันเข่นว่านั้น ^ ''

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government P ro cu rem en t: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ^
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันฺที่
๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น .ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://w w w .m edsci.up.ac.th/vfe/index.php หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๔๖๖-๖๖๖ ต่อ ๓๘๑๑ ในวันและเวลา
ราชการ ^

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๖๒

(ร y'-f ร 'ว
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน ธัชศฤงคารสกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

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

เลขที่ 0๐๒/๒๕๖๒
การซื้อครุภัณฑ์การสืกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชุดวดและบนทึกผลทางสรีรวิทยาเป็นดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์
จำนวน ๒ ชุด
ตามประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
มหาวิท ยาลัยพะเยา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิ?
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดวัดและบันทึกผลทางสรีรวิทยาเป็น
จำนวน
๑
โครงการ
ดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีข้อ
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ
แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาซื้อขายทั่วไป
แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
๑.๖

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของฝัยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย >

เอ.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที,รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แว้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดว้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้!ด้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเซ่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดว้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Governm ent Procurem ent: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดว้าง
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) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประซาซนของผู้เปีนหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางซองผู้เปีนหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเปีนผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพานิซย์
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๔.๓) สำเนาการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดทีไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Docum ent
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที, ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม1ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที, ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารด้งต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที,ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซี่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตบของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอำนาจเปีนบุคคลธรรมดาต้องเปีบผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๓.๑) รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะครุภัณ ฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๔๖๒
ชุดวัดและบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาเป็นดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด
(๓.๒) แบบกรอกเสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๔๖๒ ชุดวัดและ
บันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาเป็นดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที,ได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Docum ent
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบ'บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสับ และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Docum ent Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนิ,งสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใฃ้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว้แถ้ว จนกระทั้งส่งมอบพัสดุให้ .ณ คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม,น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิไต้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับลัดจากวันลง
นาม๒สัญญาซอขาย หรอวันทเด์รับหนังสอแจ้งจาก มหาวิทยาลัย เห้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๔๖๒ ชุดวัดและบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาเป็นดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒
ชุด ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานตัง
กล่าวนี้ มหาวิทยาลัยจะยืดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะฃอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ
ฯลๆ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
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เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นฟ้อเสนอและเสนอราคาแลว จะไม่รับเอกสารการยื่นฟ้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นฟ้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Docum ent Format) โดยผู้ยื่นฟ้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งฟ้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นฟ้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยืนฟ้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นฟ้อเสนอรายอื่น ตามฟ้อ ๑.๔
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นฟ้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นฟ้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนฟ้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นฟ้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นฟ้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาฟ้อเสนอ มีผู้ยื่นฟ้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามฟ้อ ๑.๔ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้ยื่นฟ้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นฟ้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื,นฟ้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นฟ้อเสนอรายนั้นมิใข่เป็นผู้รืเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและไดํให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาชอง มหาวิทยาลัย
๔.๑๐ ผู้ยื่นฟ้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษืมูลค่าเพิ่ม และภาษอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทิ้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
(๔) ผู้ยื่นฟ้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม'ได้
(๔) ผู้ยื่นฟ้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชองกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธึ๋ในการพิจารณา
๔.๑ ■ ในการพิจารณาผลการยื่นฟ้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นฟ้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา
จาก ราคาต่อรายการ
(ะ.๓ หากผู้ยื่นช้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม'ถูกต้องตามข้อ ไรว หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบกวนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไวิในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม'มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยืนข้อเสนอรายนั้น
๕,๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธี้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏขื่อผู้ยืนข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายขื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายขื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย
(๒) ไม่กรอกขื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยืนข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม'รับข้อเสนอ ไม'รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม'เหมาะสมหรือไม'ถูก
ต้อง
๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม'รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่บข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่า
เสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำ

การโดยไม่สุจริต เซ่น การเสนอเอกสารอันเปีนเท็จ หรือใช้ซื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นช้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหา
วิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นช้อเสนอนั้นขี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือ
ไม,รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม'มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากม
หาวิทยาลัย
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญ ญามหาวิท ยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.

การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ
มหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับกัดจากวันที,ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ
๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไวิในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายขื่อบริบัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม'มีดอกเบี้ยภายใน ๑Cะ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัย ได้รับมอบ
ไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เนินผู้ขาย เมือผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อ
ขายหรือข้อตกลงเนินหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบห้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเนินหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทำข้อตกลงซื้อเนินหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบสิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกิไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที,ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ และกองทุนเงินนอกงบประมาณ (รวมเงินรับฝาก) โครงการเงินรับฝาก-โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อซาว
ขนบท
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบ
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และกองทุนเงินนอกงบประมาณ (รวมเงินรับฝาก) โครงการเงินรับฝาก-โครงการร่วม
ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อซาวซนบท แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เนินผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้ขายจะต้องลังหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการล่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดัง'กล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกบ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใซ่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ข ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ล่งเสริมการพาณีซยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไวีในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกนการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธึ๋ที่จะแก่ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ
ตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที,สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม'
เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที'ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยฃน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจิก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ
กระทบต่อประโยขน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที'กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

©©. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเปียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกให้เปีนผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว่โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เบีนผู้ขายเฟือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระรับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว
คณะวิทยาคาสตร่การแพทย่ มหาวิท ยาลัยพะเยา

1
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รายละเอีย ดคุณ สักษรนะเฉพาะ'ของครุทัณฑ์
โครงการจัด อีอ ครุภ ัณ ฑ์ก ารดิก ษา ปีง บประมาณ 2562
ชุด วัด และบัน ทึก สัญ ญาณทางสรีร วิท ยาเป็น ดิจ ิต อลพร้อ มอุป กรณ์
จำนวน 2 ชุด ด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-Bidding)
หน่วยงาน คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์

เ

อ ีอ ครุภ ัณ ฑ์...ชุด 'วัด และบัน ทึก สัญ ญาณทางฬรีร ัว ิท ยาเป็น ดิจ ิต อลพร้อ มอุป กรณ์... จำนวน...2...ชุด

รายละเอีย ด
1. เป็น เครื่อ งแปลงสัญ ญาณอนาล็อ กเป็น ดิจ ิต อล ชนิด หลายช่อ งสัญ ญาณ มีคุณ ฬมบัต ิด ังนี้
1.1 มีช ่อ งรับ สัญ ญาณเข้าโม่น ้อ ยกว่า 2 ช่อ งสัญ ญาณ
1.2 มีอ ัต ราการเล็บ ข้อ มูล (Sampling rate) สูงสุดโม่น้อยกว่า 100,000 ข้อ มูล/วิน าทึ เมื่อ ทำการบัน ทึก
กราฟ 1 ช่อ งสัญ ญาณ
1.3 มีค วามละเอีย ดในการแปลงสัญ ญาณอนาล็อ กเป็น ดิจ ิต อล (ADC resolution) แบบโม่น้อยกว่า 16 bit
1.4 มีช ่อ งส่ง สัญ ญาณออกสำหรับ การกระตุ้น เช่น การกระตุ้น กล้ามเนื้อ หรือเส้นประสาท
1.5 มีช ่อ งต่อ สัญ ญาณสำหรับ คอมพิว เตอร์ก ับ เครื่อ งแปลงสัญ ญาณอนาล็อ กเป็น ดิจ ิต อล
2. โปรแกรมการควบคุม การทำงาน สามารถทำงานบนระบบปฏิบ ัต ิก ารของเครื่อ งคอมพิว เตอร์ เช่น
Window 7 หรือดีกว่าโด้ มีค ุณ สมบัต ิด ังนี้
2.1 เป็น โปรแกรมสำหรับ บัน ทึก กราฟชนิดหลายช่องสัญ ญาณ
2.2 ดูค่าของกราฟแต่ละช่องกราฟเป็นดัวเลขโนขณะทำการบันทึกกราฟโปพร้อมกันโต้
2.3 สามารถย้อนดูข้อมูลที่บันทึกโปก่อนหน้าโนขณะที่กำสังบันทึกข้อมูลใหม่อยู่โต้
2.4 สามารถดูส ัญ ญาณกราฟโดยโม่ต ้อ งมีก ารบัน ทึก กราฟ เพื่อ ตรวจเช็ค สัญ ญาณก่อ นทำการทดลอง
จริงโต้

.ประธานกรรมการ
ลงช่อ
ฟ ^
(ผู้ช ่ว ยศิาสตราจารย'’ดร.วาทีต า ผจญภัย )
ลงช่อ............. ^

^ . . . . ................ กรรมการ

(ดร.รัชนีพร กงชุย)

ลงช่อ ...^®?)ffM . ...บ

ล ง ช ่อ .....บ ัน .ี้ ......................... กรรมการ
(ดร.วัช ราภรณ์ ปรีด าภิร มย์)
ั' ..........กรรมการ

ลงช่อ ............‘'บ .ั .................

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพันธ์ กังวาล)

(นายสุวัฒ น์ คำลือ)

.กรรมการ

รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะของครุภ ัณ ฑ์
โครงการลัด ซึ่เอครุภ ัณ ฑ์ก ารดิก ษา ปีง บประมาณ 2562
ชุด วัด และบัน ทึก ลัญ ญาณทางสรีร วิท ยาเป็น ดิจ ิต อลพร้อ มอุป กรณ์
จำนวน 2 ชุด ด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-Bidding)
หน่วยงาน คณะวิท ยาคาสตร์ก ารแพทย์
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2.5 มี'โหมดสำหรับควบคุมการกระตุ้น'โ'ฟฟ้า สามารถตั้ง ค่า การกระตุ้น แบบต่าง6]
2.ธ มีเคอร์เชอร์ห รือ มาร์ค เกอร์ สำหรับ อ่า นค่า จากกราฟอย่า งน้อ ย 2 เคอร์เชอร์ห รือ มาร์ค เกอร์ เพื่อดู
ค่า ความแตกต่า ง
3. อุป กรณ์ส ำหรับ รัด สัญ ญาณ Pulse (Pulse Transducer) มีค ุณ สมบัต ิด ังนี้
3.1 เป็น อุป กรณ์ร ัด สัญ ญาณ Pulse โดยสามารถใช้รัดที่บ ริเวณปลายนี้วมีอได้
3.2 สามารถคำนวณหาค่า Pulse Rate ได้
4. ชุด อุป กรณ์ส ำหรับ รัด ประสิท ธิภ าพการหายใจ (Spirometer) มีค ุณ สมบัต ิด ังนี้
4.1 มี Flow head ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร หรือ Flow rate 5 ลิตร/วินาที จำนวน 1 อัน พร้อ มสายยาง
จำนวน 1 เส้น
4.2 มีอุป กรณ์ส ำหรับ กรองอากาศแบบใช้แล้วทิ้ง (Disposable Bacteria Filter) จำนวนโม่น้อยกว่า 50 ซี่'น
4.3 มีที่ปีบจมูก (Nose Clip) จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ซี่,น
4.4 มี Mouthpieces ชนิดใช้แล้วทิ้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ซี่น หรือ แบบใช้ชา (Reusable Mouthpiece) ไม่
น้อยกว่า 10 ซี่,น
5. ชุด สายเคเบิ้ล และอิเลคโตรดสำหรับ รัด สัญ ญาณ ECG EMG EEG มีค ุณ สมบัต ิด ังนี้
5.1 เป็น สายสำหรับ รัด สัญ ญาณ ECG/EMG/EEG
5.2 อิเล็คโตรดชนิดใช้แล้วทิ้งจำนวนไม่น้อยกว่า 100 อัน
6. ชุด อุป กรณ์ป ระกอบการทดลองกล้ามเนี้อ มีคุณ สมบัต ิด ังนี้
6.1 อุป กรณ์แ ปลงสัญ ญาณการหดดัว ฃองกล้า มเนื้อ (Force Transducer) จำนวน 1 ตัว
6.1.1 เป็น เครื่อ งรัด สัญ ญาณการหดตัว ของกล้ามเนื้อ
ธ.1.2 สามารถใช้กับนื้าหนักของกล้ามเนื้อได้ตั้งแต่ 0.01 กรัม ถึง 250 กรัม หรือดีกว่า
ป..ประธานกรรมการ
(ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วาทิต า ผจญภัย )
กรรมการ
(ดร.'รัชนี,พร กงซุย)

ลง?เอ...ft

..................... กรรมการ
(ดร.วัช ราภรณ์ ปรีด าภิร มย์)

ลงช่อ...
....นั?.ทถึ..........กรรมการ
(ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.นภาพัน ธ์ กังวาล)

กรรมการ
(นายสุวัฒ น์ คำสีอ)

ๆ!
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รายละเอีย ดคุณ สัก ษณะเฉฺพ าะฃองครุภ ัณ ฑ์
โครงการจัต ซื๋'อครุภ ัณ ฑ์ก ารสืก ษา ปีง บประมาณ 2562
ชุด รัด และบัน ทึก สัญ ญาณทางฬรีร วิท ยาเป็น ดิจ ิต อลพร้อ มอุป กรณ์
จำนวน 2 ชุด ด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-Bidding)
หน่วยงาน คณะวิท ยาศาลตร์ก ารแพทย์
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6.2 มีอุปกรณ์สำหรับเทียบหน่วยนํ้าหนักจำนวน 1 ชุด
6.ธ มีอ ปุ กรณ์ข าตั้ง ทำด้ว ยโลหะไร้ส นิม จำนวน 1 ตัว และ มีอ ุป กรณ์ป รับ ระดับ (Adjustable clamp)
จำนวน 1 อัน
6.4 มี Stimulator electrode
7. ชุดคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ มีค ุณ สมบัต ิด ังนี้
7.1 ติดตั้งโปรแกรมควบคุม การทำงาน บัน ทึก สัญ ญาณ และวิเคราะห์ข้อมูล
7.2 ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft office และ Acrobat
7.3 หน่วยประมวลผลกลางไม่ตากว่า Intel Core i5 ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.5 GHz
7.4 มีห น่วยความจำหสัก (Main memory : RAM) ไม่น้อยกว่า 8 GB
7.5 มีความจุ Hard disk ไม่น้อยกว่า 1 TB
7.6 มี DVD writer สามารถอ่านและเขียนแผ่น CD และ DVD ได้
7.7 มีจอแสดงผลขนาดไม่ตํ่ากว่า 18.0 นิ้ว
7.8 มีเครื่อ งพิม พ์ผ ลแบบเลเซอร์ (Laser printer) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมคู่มือ
7.9 มีเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น ้อยกว่า 1000 VA
7.10 มีคีย์บ อร์ดและอุป กรณ์ขีตำแหน่ง (เม้าส์)
7.11 มีก าร์ดแสดงผล VGA หน่วยความจำ (Main Memory: RAM) ไม่น้อยกว่า 1 GB

ลงช่อ <โบัไ J . . . ...........................ประธานกรรมการ
(ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วาทิต า ผจญภัย )
.กรรมการ

ลงช่อ.,
(ดร.รัชนีพร กงซุย)

ลงช่อ . .น ารฺภ ัญ .... โ17ไภั.

ลงช่อ ..................' . . . โ . ............................... กรรมการ
(ดร.วัช ราภรณ์ ปรีด าภิร มย์)
.กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพ้น ธ์ ภังวาล)

.กรรมการ

ลงช่อ.

(นายสุวัฒ น์ คำลือ)

รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะของครุภ ัณ ฑ์
โครงการจัด อีอ ครุภ ัณ ฑ์ก ารดิก ษา ปีง บประมาณ 2562
ชุด วัด และบัน ทึก ลัญ ญาณทางสรีร วิท ยาเป็น ดิจ ิต อลพร้อ มอุป กรณ์
จำนวน 2 ชุด ด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-Biddlng)
หน่วยงาน คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
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คุณ ลัก ษณะอื่น 6]
1. รับ ประลัน คุณ ภาพพร้อ มบริก ารซ่อ มฟรีพ ร้อ มอะโหล่อ ย่างน้อ ย 1 ปี หลังจากลัน ที่ต รวจรับ เรียบร้อ ยแล้ว
และระยะรับประลันต้องให้บริการตรวจสอบการใช้งานทุก 6 เดือน
2. ผู้เสนอราคาได้ ต้อ งมาสาธิต และติด ตั้ง ครุภ ัณ ฑ์พ ร้อ มชุด อุป กรณ์ต ่า ง5] จนสามารถใช้งานได้
3. มีคู,มือการใช้งานและบำรุงรัก ษา ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
4. มีการอบรม (Training) เพื่อ ให้ผ ู้ใช้งานสามารถใช้เครื่อ งบัน ทึก สัญ ญาณทางสรีรวิท ยาได้อ ย่างถูก ต้อ งและ
มีป ระสิท ธิภ าพ ผู้อ บรม (Trainer) ต้อ งมีเอกสารรับ รองจากบริษ ัท เจ้า ของผลิต ภัณ ฑ์โ ดยตรง ว่า เป็น ผู้ม ี
ความสามารถในการให้ความรู้ในการอบรม

า ฬ ่อ ^ ^ ณ .์ ......ประธานกรรมการ
(ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วาทีต า ผจญลัย )
.......... ภ ั( พ / ..............กรรมการ
(ดร.รัชนิพร กงซุย)

ลงรื่อ....<ป /T..TT......................กรรมการ
(ดร.วัช ราภรณ์ ปรีด าภิร มย์)

ล ง ช ่อ ..^ !บ ั^ . ภัริ.?.'พ......... กรรมการ
(ผู้ช ่ว ยศาลตราจารย์ ดร.นภาพัน ธ์ ลัง วาล)

ลงช่อ ..........โ^พ*..................กรรมการ
(นายสุว ัฒ น์ คำลือ)

แบบ บก.06
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่โ ด้ร ับ จัด สรรและรายละเอีย ดค่า ใช่จ ่า ย
การจัด ช่อ จัด จ้า งที่ม ิใ ช่ง านก่อ สร้า ง
1. ช่อโครงการ จัด ช่อ ครุก ัณ ฑ์ก ารดิก ษา ปีง บประมาณ 2562 ชุด วัด และบัน ทึก สัญ ญาณทางสรีร วิท ยาเป็น
ดิจ ิต อลพร้อ มอุป กรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเลกทรอนิก สั (e-Bidding)
2. หน่ว ยงานเจ้า ของโครงการ คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
3. วงเงิน งบประมาณที่ใด้ร ับ จัด สรร 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
4. วัน ที่ก ำหนดราคากลาง (ราคาอ้า งอิง ) ณ วัน ท ี่...................................... .................................
เป็น เงิน .........1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้ว น)........
ราคา/หน่ว ย (ถ ้า ม ี) .................................. บาท
5. แหล่ง ที่ม าฃองราคากลาง (ราคาอ้า งอิง )
5.1 บริษัท โอเดีย เฮาส์ เซ็น เตอร์ จำกัด
5.2 บริษัท หริกุล ชายเอนซ์ จำกัด
5.3 บริษัท ควอเตอร์ แลบ แอนด์ ที ใชเอนช่ จำกัด
6. รายช่อ เจ้า หน้า ที่ผ ู้ก ำหนดราคากลาง (ราคาอ้า งอิง ) ทุกคน
6.1 ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วาทีต า ผจญภัย
ประธานกรรมการ
6.2 ดร.วัช ราภรณ์
ปรีด าภิร มย์
กรรมการ
ธ.3 ดร.รัชนีพร
กงซุย
กรรมการ
6.4 ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.นภาพัน ธ์ กังวาล
กรรมการ
6.5 นายสุว ัฒ น์
คำลือ
กรรมการ

แบบ ปร. 6/1
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โครงการ
ครุว ัณ ฑ ์ก ารดิก ษา ปีง บประมาณ 2562 ชุด วัด และบนทึก ส์ญ ญ าณ ทางลรีร วิท ยาเป็น ดิจ ิต อลพ ร้อ มอุป กรณ ์ จำนาน 2 ชุด ด้า ยวิธ ีป ระกาดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-Bidding)

ราคากลาง

มหาวิท ยาลัย พะเยา
คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์

แบบ บเร. 6/2
ราชการประมาณการ โครงการ

ครุภ ัณ ฑ์การคิกษา ซงฆประมาณ 2562 ชุด'วัดแระบันทีกสัญญาณทางฬรีร,วิท ยาเป็น ดิจ ิต อล,m รมอุป กรณ์ คำนาน 2 ชุด ด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

สถานที่ก ่อ สร้าง
คณะ,วิทยาศาสตร์'การน,พทย์

ฝ่า ยประเมิน ราคา

30

ประมาณราคาเผื่อ วัน ที่

1

ค่าจัดนี้อทั้งหมด

รายภาร

ลำดับที่

รวมราคาโครงการ

รวมเป็นเงิน ( บาท )

ครุภ ัณ ฑ์ก ารคิก ษา บีเงบประมาณ 2562 ชุด วัด และบัน ทีก สัญ ญาณทางสรีร วิท ยาเป็น ดิจ ิต อลพร้อ มอุป กรณ์ จำนวน 2 ชุด
ด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-Bidding)

ตัา อัก ษร
หมายเหตุ

หนี่ง ล้า นนาทถ้ว น

รายละเอีย ดราคากลางนี้ เป็น เพีย งสมมติฐ านในการคิด ราคาเท่า นั้น โม่ส ามารถนำปริม าณวัส ดุท ี่ป รากฏ
และราคาต่อ หน่ว ย มาเป็น มาตรฐานในการกำหนดราคาที่แ ท้จ ริง ใต้ และใม่ส ือ เป็น เอกสารนี้แ จงเพิ่ม เติม
คณะกรร!ทั้า ารกำหนดราคากลาง
ลงนี้อ....................บ ัโ

...................................................... ประธานกรรมการ

(ผ้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วาทิต า ผจญภัย )
ลงนี้อ..

t ...............................................
f
กรรมการ
(ดร.วัช ราภรณ์ ■ ปรีดาภิรมย์)
กรรมการ

กรรมการ
(ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.นภาพัน ธ์ กังวาล)
ลงนี้อ........................................... Q.นี้...!L ...................................กรรมการ
(นายสุว ัฒ น์ คำลือ )

1,000,000.00

หมายเหตุ

รวมภาษีมูลคาเพิ่มแล้ว

แบบ ปร. 5

หน้าที่ 1 / 1

สรุป ผลการประมาณราคาครุภ ัณ ฑ์ก ารทึก ชา ปีง บประมาณ 2562 ชุด ว้ด และบัน ทีก ฬ้ญ ญาณทางสรีร วิท ยาเป็น ดิจ ิต อลพร้อ มอุป ฑรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e—Bidding)
มหาวิท ยาลัย พะเยา
ประเภท

งานจัดนื้อครุภัณฑ์การทึกษา ปีงบประมาณ 2562 ชุดวัดและบัน ทึกสัญ ญาณทางสรีรวิท ยาเป็นดิจิตอลพร้อมอุป กรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e—Bidding)

เราของโครงการ

มหาวิท ยาลัยพะเยา

สกานที่ก ่อ ฬร้าง
ฝ่า ยประเมิน ราคา
แบบเลขที่

คณะวิท ยาศาสตร์การแพทย์
........................................................................................................................

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ประมาณราคาเมื่อวันท

จำนวน 1 แผ่น
~ ~ ~ zo
รายการ

ล้าดับที่

ครุภัณฑ์การทึกษา ปีงบประมาณ 2562 ชุดวัดและบัน ทึกสัญ ญาณทางสรีรวิท ยาเป็นดิจิตอลพร้อมอุป กรณ์ จำนวน 2
ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

1

ค่าสารเคมีและวัสดุ
รวมเป็นเงิน ( บาท )

Factor F

1,000,000.00

VAT 7%

ค่าจัดนื้อทั้งหมด

หมายเหดุ

รวมเป็นเงิน ( บาท )
1,000,000.00

'

-

1
I

คิด เป็น เงิน ประมาณ
ตัว อัก ษร

1,000,000.00
หนึ่งล้านบๆหถ้วน

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

-

ตร.ม./หลัง

□ เฉลี่ยราคาประมาณ

-

บาท/ตร.ม.

รวมภามีม ูลค่าเพิ่มแล้ว

โครงการจัด ฃึ๋อ ครุภ ัณ ฑ์ก ารดิก ษา ปีง บประมาณ 2562 ชุด วัด และบ้น ทีก สัญ ญาณทางสรีร วิท ยาเป็น ดิจ ิต อลพร้อ มอุป กรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e—Bidding)

แบบ ปร.4 หน้าVI

สถานที่จ ัด ธีอ ะ มหาวิท ยาลัย พะเยา

แบบเลขค่................

ฝ่า ยประเมิน ราคา : คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทร่โ

ประมาณราคา........
ประมาณราคาโดย..

30 rcuhmqaf
ลำดับ
1

รายการ
ชุดวัดและบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาเป็นดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์
ราคารวม

จำนวน

หน่ว ย

2

ซด

ค่าวัส ดุ (บาท)
หน่ว ยละ
500,000.00

รวมค่า วัส ดุ
500,000.00

ค่าวัส ดุแ ละแรงงาน

หมายเหตุ

รวมเป็น (บาท)
1,000,000.00
1,000,000.00

ร
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