รางขอบเขตของงาน
การจัดซื้อครุภัณฑ รายการครุภัณฑระบบหองประชุม จํานวน 1 ระบบ
ของสํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
๑. ความเป,นมา
เนื่ องดวยหองประชุม (สน.บน.อาคาร 100 ป) พื้น ที่บ พิต รพิ มุข จักรวรรดิ ในป( จจุบัน ครุภั ณฑ, ที่ใช
ในหองประชุมมีอายุการใชงานเกินกว-า 15 ป อยู-ในสภาพชํารุด และไม-รองรับการประชุมของผูบริห ารระดับ สูง
ไดแก- การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ การประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะบริหารธุรกิ จและคณะศิลปศาสตร, ซึ่ งภายในพื้ นที่ บ พิต รพิมุข จักรวรรดิ มีห องประชุ มขนาดกลาง
ที่ เ หมาะสํ า หรั บ การประชุ ม ดั ง กล- า วเพี ย งหองเดี ย ว และไม- มี ห องประชุ ม อื่ น ที่ ส ามารถรองรั บ การประชุ ม
ไดอย- า งเพี ย งพอสํ า หรั บ ผู เขาร- ว มประชุ ม จํ า นวน 40-50 คน โดยมี ป ริ ม าณการใชหองประชุ ม ที่ ใหบริ ก าร
แก- ห น- ว ยงานและบุ คลากรภายในพื้ น ที่ รวมถึ งใชในการจั ด อบรมสั มมนาที่ เป= น การบริการวิ ช าการแก- ภ ายนอก
ตลอดทั้งป ซึ่งมีอัตราการหมุนเวียนการใชหองประชุมบ-อยครั้ง ทําใหครุภัณฑ,ประกอบหองประชุม เกิดความชํารุด
ทรุดโทรม และเสื่อมสภาพ ส-งผลใหการประชุมเป=นไปดวยความติดขัด ไม-ราบรื่น และไม-สามารถรองรับสําหรับ
การประชุมโดยระบบ VDO Conference อันเนื่องจากครุภัณฑ,เดิมมีความลาสมัย นั้น
ในการนี้ เพื่ อใหการใชงานหองประชุ มดั งกลาว เปนไปดวยความเรี ย บรอย และเกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพ
ในการใชงาน และเพื่ อ รองรั บ สํ า หรั บ การประชุ ม ในแตละวาระการประชุ ม ภายในพื้ น ที่ บ พิ ต รพิ มุ ข จั ก รวรรดิ
สํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ,ระบบหองประชุม จํานวน 1 ระบบ ของพื้นที่บพิตร
พิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร,
๒. วัตถุประสงค
เพื่อใหครุภัณฑ.ระบบหองประชุม ภายในพื้นที่บริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร. มีความพรอมและมีประสิทธิภาพต-อการใชงาน รวมทั้งเพื่อรองรับการประชุมของผูบริหาร
ระดับสูง ไดแก- การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ การประชุม
คณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร, และสามารถรองรับสําหรับการประชุมโดยระบบ
VDO Conference ภายในพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร,
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม-เป=นบุคคลลมละลาย
๓. ไม-อยู-ระหว-างเลิกกิจการ
๔. ไม-เป=นบุคคลซึ่งอยู-ระหว-างถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหน-วยงานของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจาก
เป=นผูที่ผ-านเกณฑ,การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว-าการกระทรวงการคลัง
กําหนดตามที่ประกาศเผยแพร-ในระบบเครือข-ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม-เป=นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเป=นผูทิ้งงานของหน-วยงานของ
รัฐในระบบเครือข-ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเป=นหุนส-วนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไม-มีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป=นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส,
ดังกล-าว
8. ไม-เป=นผูมี...

-2๘. ไม-เป=นผูมีผลประโยชน,ร-วมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร, ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส, หรือไม-เป=นผูกระทําการอันเป=นการขัดขวางการ
แข-งขันอย-างเป=นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส,ครั้งนี้
๙. ไม-เป=นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม-ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต-รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ
ไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเช-นว-านั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส, (Electronic Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเป=นคู-สัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส,
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด
๑2. ผู ยื่ น ขอเสนอตองไม- อ ยู- ในฐานะเป= น ผู ไม- แสดงบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ- า ยหรื อ แสดงบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ- า ย
ไม-ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
13. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเป=นคู-สัญญาตองรับและจ-ายเงินผ-านบัญชีธนาคาร เวนแต-การจ-ายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลค-าไม-เกินสามหมื่นบาทคู-สัญญาอาจจ-ายเป=นเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด
4. รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ
เป=นไปตามรายละเอียดการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ,ที่มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ
กํ าหนดไวเป= น ที่ เรี ย บรอยแลว โดยดาวน, โหลดเอกสารผ- านทางระบบจั ด ซื้ อจั ด จางภาครัฐ ดวยอิ เล็ กทรอนิ ก ส,
ก-อนการเสนอราคา และดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต, www.bpc.rmutr.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท,หมายเลข 0 2441 6000 ต-อ 5245 ในวันและเวลาราชการ
5. ระยะเวลาดําเนินการประกวดราคา
ระหว-างเดือนมีนาคม – เมษายน 2561
6. ระยะเวลาสงมอบครุภัณฑ
กําหนดส-งมอบครุภั ณฑ, ใหกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, ภายในระยะเวลา
90 วัน (เกาสิบวัน) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
7. ราคาสูงสุดที่ใชในการเสนอ
- จัดซื้อครุภั ณฑ, รายการครุภัณฑ. ระบบหองประชุม จํานวน 1 ระบบ วงเงิน 1,850,000 บาท
(หนึ่งลานแปดแสนหาหมื่นบาทถวน)
8. สถานที่ติดตอเพื่อทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเป;ดเผยตัวไดที่
๘.๑ ทางไปรษณีย,
ส-งถึง หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
สํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร.
๒๖๔ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ. จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
๘.๒ โทรศัพท, ๐- ๒๒๒๑ – ๒๘๓๐ , ๐- ๒๒๒ - ๒๘๑๔ ตอ ๕๒๔๕
๘.๓ โทรสาร ๐ -๒๒๒๖-๔๘๗๙
๘.๔ ทางเว็บไซต, www.bpc.rmutr.ac.th
๘.๕ E-Mail
gprocurement @rmutr.ac.th
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(ลงชื่อ).............................................................ประธานกรรมการ
(นายพีรศุษม. ทองพวง)
(ลงชื่อ).............................................................กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย.วิทยา พาสุกรี)
(ลงชื่อ).............................................................กรรมการ
(นายพิสิฐ ลิ้มอารีย.สุข)
(ลงชื่อ).............................................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวนิตยา คลังคา)

