
ส ำเนำ 
เอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ 
ประกวดรำคำซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรด้ำนสมุนไพร จ ำนวน ๑ ชุด 

ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตำมประกำศ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (คณะเภสัชศำสตร์) 

ลงวันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ 
------------------------------ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังน้ี  

- ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรด้ำนสมุนไพร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ี 
โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปน้ี 
                 ๑.     เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา  
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

 
 

/๒.๔ ไม่เป็น............... 
 



- ๒ – 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ช่ัวคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าย่ืน
ข้อเสนอให้แก่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                          ๒.๙    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                          ๒.๑๐    ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด 
                          ๒.๑๑    ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๒    ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๓    ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
                          ๒.๑๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 
                          ๒.๑๕    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                          ๒.๑๖    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
                          ๒.๑๗    คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
   
                 ๓.    หลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

/๓.๑ ส่วนที่ ๑............... 



- ๓ - 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
                                   (๒)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ย่ืน 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้น้ัน ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติ ไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนส าเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือบัตร
ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งน้ี
หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 
                 ๔.    กำรเสนอรำคำ 
                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตอนของผู้เสนอราคา โดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 

/(๑)  ผู้เสนอราคา............... 
   



- ๔ - 
                                 (๑)    ผู้เสนอราคาต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์ 
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอรคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อ
เป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                 (๒)    ให้ผู้เสนอราคาน าข้อมูล PDF File ที่ได้จัดเตรียมไว้ตาม ๔.๑ มาด าเนินการ 
บันทึกและส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวัน และเวลาที่ประกาศก าหนด โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ในการบันทึกและส่งข้อมูล (Upload) ของตนก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา 
                          ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิด
ราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
                                   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
                          ๔.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวัน      
ลงนามในสัญญาซื้อขาย  
                          ๔.๔   ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร จ านวน ๑ ชุด ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ีมหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                            ๔.๕    ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๖   ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๑  ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘  ผู้เสนอราคาต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอรคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อ
เป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 

/คณะกรรมการ............... 



- ๕ - 
                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) 
หากปรากฏว่าผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะ
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่า
ผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระท าดังกล่าว  
                          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผู้เสนอราคารายใดราย
หน่ึงกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) หน่วยงานของรัฐสามารถตัด
สิทธิการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้เสนอราคาเข้ามาท าสัญญา และสามารถลงโทษผู้เสนอราคาที่กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเป็นผู้ทิ้งงานได้ 
                          ๔.๗     ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธ์ิในกำรพิจำรณำ 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม  
                          ๕.๒   ในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า 
ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังน้ี 
                                   ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร จ านวน ๑ ชุด) 
                                           (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก)    ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ   ๕๐ 
                                           (๒)   มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ    ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ   ๒๐ 
                                           (๓)   บริการหลังการขาย     ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ   ๑๕ 
                                           (๔)   ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ     ๑๕ 

/๕.๓ หาก............... 


