เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ .................
การซื้อครุภัณฑ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ลงวันที่
กรกฎาคม ๒๕๕๘

----------------------------------------ดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ซึ่งต#อไปนี้
เรียกว#า “มหาวิทยาลัยฯ” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๑ รายการ ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสตามรายการ ดังนี้
โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ (ครั้งที่ ๑) :
โครงการจัดซื้อครุภัณฑรายการชุดปฏิบัติการทางภาษา จํานวน ๑ หอง
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเป3นของแท ของใหม# ไม#เคยใชงานมาก#อน ไม#เป3นของเก#าเก็บ อยู#ในสภาพที่จะ
ใชงานไดทั น ที และมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตรงตามที่ กํ า หนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้ อ ดวยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังต#อไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนร#วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข#งขันราคาอย#างเป3นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส#วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส#วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผู ประสงคจะเสนอราคาตองเป3 น ผู มี อ าชี พ ขายพั ส ดุ ที่ ป ระกวดราคาซื้ อ โดยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส

-๒–
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไม#เป3นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม#เป3นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป3นผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไม#เป3นผูมีผลประโยชนร#วมกันกับ ผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไม#เป3นผูมีผลประโยชนร#วมกันระหว#างผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไม#เป3นผูกระทําการอันเป3นการขัดขวางการแข#งขันราคา
อย#างเป3นธรรม
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไม#เป3นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม#ยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแต#รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเช#นที่ว#านั้น
๒.๕ ผู ประสงคจะเสนอราคาตองมี รายชื่ อในบัญชีผู รับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิ ธีทาง
อิเล็กทรอนิกสกับทางมหาวิทยาลัย
๒.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไม#เป3นผูที่ถูกระบุชื่อว#าเป3นคู#สัญญาที่ไม#ไดแสดงบัญชีรายรับ
รายจ#าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ#ายไม#ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปKองกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห# ง ชาติ เรื่ องหลั กเกณฑและวิ ธี ก ารจั ด ทํ า และแสดงบั ญ ชี ร ายการรั บ จ# า ยของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป3นคู#สัญญากับหน#วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป3นคู#สัญญากับหน#วยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยตองแนบแบบแสดงการลงทะเบียน จาก
ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง มาใหตรวจสอบในวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
๒.๘ ผู ประสงคจะเสนอราคาที่ ไ ดรั บ การคั ด เลื อ ก และหากมี ก ารทํ า สั ญ ญาซึ่ ง มี มู ล ค# า ตั้ งแต#
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาท) ขึ้นไป กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ใหรับจ#ายเงินผ#าน
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแต#การรับจ#ายเงินแต#ละครั้งซึ่งมีมูลค#าไม#เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ#ายเงิน
เป3 น เงิ น สดได และใหจั ด ทํ า บั ญ ชี แ สดงรายรั บ รายจ# า ยยื่ น ต# อ กรมสรรพากร และปฏิ บั ติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตแห#งชาติ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชี
รายการรับจ#ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป3นคู#สัญญากับหน#วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป3น ๒ ส#วน คือ
๓.๑ สCวนที่ ๑ อยCางนอยตองมีเอกสารดังตCอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเป3นนิติบุคคล
(ก) หางหุนส#วนสามัญหรือหางหุนส#วนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนส#วนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

-๓–
(ข) บริ ษั ทจํ ากั ดหรื อบริ ษัทมหาชนจํ ากั ด ใหยื่ นสํ าเนาหนั งสื อรั บรองการจดทะเบี ยน
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ# พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเป3นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช#นิติบุคคล ให
ยื่ น สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู นั้ น สํ า เนาขอตกลงที่ แ สดงถึ ง การเขาเป3 น หุ นส# ว น(ถามี )
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเป3นหุนส#วน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณี ผู ประสงคจะเสนอราคาเป3 น ผู ประสงคจะเสนอราคาร# ว มกั น ในฐานะเป3 น
ผูร#วมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขาร#วมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร#วมคา และในกรณีที่
ผู เขาร# ว มคาฝ\ า ยใดเป3 น บุ ค คลธรรมดาที่ มิ ใ ช# สั ญ ชาติ ไ ทย ก็ ใ หยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง หรื อ ผู ร# ว มคา
ฝ\ายใดเป3นนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค#าเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารส#วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สCวนที่ ๒ อยCางนอยตองมีเอกสารดังตCอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจางดวยวิธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส โดยตอง
ลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)
(๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งป]ดอากรแสตมป^ตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๕) แบบแสดงการลงทะเบียน จากระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๗) บัญชีเอกสารส#วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส และหนั งสื อแสดงเงื่ อนไขการซื้ อและการจางดวยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กสนี้
โดยไม#มีเงื่อนไขใดๆ ทั้ งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถู กตองครบถวน ลงลายมื อชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไม#นอยกว#า ๑๒๐ วัน นับแต#วันยืนราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาส#งมอบพัสดุ ไม#เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย

-๔๔.๔ ผู ประสงค จะเสนอราคาต องส# งแคตตาล็ อกและหรื อแบบรู ปและรายการละเอี ยด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไปพรอมเอกสารส#วนที่ ๑ และ
เอกสารส#วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล#าวนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะยึดไวเป3นเอกสารของทาง
ราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเป3นสําเนารูปถ#ายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผู มี อํ า นาจทํ า นิ ติ ก รรมแทนนิ ติ บุ ค คล หากคณะกรรมการประกวดราคามี ค วามประสงคจะขอดู
ตนฉบับแคตตาล็อก ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน
๔.๕ ก#อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดู ร#า งสัญ ญา รายละเอีย ดคุณลั กษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้ งหมด
เสียก#อนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่น เอกสารประกวดราคาซื้ อดวยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส
ในวันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว#างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๒ อาคาร๑๑๕ ปa
สํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ๒๖๔ ถนนจักรวรรดิ
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
เมื่ อ พนกํ า หนดเวลายื่ น เอกสารประกวดราคาซื้ อ ดวยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สแลว
จะไม#รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแต#ละราย
ว# า เป3 น ผู ประสงคจะเสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชนร# ว มกั น กั บ ผู ประสงคจะเสนอราคารายอื่ น หรื อ เป3 น ผู มี
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ร# ว ม กั น ร ะ ห ว# า ง ผู ประสงค จะเสนอราคากั บผู ให บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส
ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วั นประกาศประกวดราคาซื้ อดวยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กสหรื อไม# พรอมทั้ งตรวจสอบ
ขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแต#ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว#า ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏ ต# อคณะกรรมการประกวดราคา ก# อนหรื อในขณะที่ มี การเส นอราคา
ทางอิ เล็ กทรอนิ กสว# า มี ผู ประสงคจะเสนอราคาหรื อผู มี สิ ทธิ เสนอราคา กระทํ าการอั นเป3 นการขั ดขวาง
การแข# งขั นราคาอย# างเป3 นธรรมตาม ขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตั ดรายชื่ อผู ประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป3นผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูประสงค
จะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกล#าวเป3นผูทิ้งงาน

-๕ผู ประสงค จะเสนอราคาที่ ไม# ผ# านการคั ดเลื อกเบื้ องต น เพราะเหตุ เป3 นผู ประสงค
จะเสนอราคาที่ มี ผลประโยชนร# วมกั นกั บผู ประสงคจะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป3 นผู มี ผลประโยชนร# วมกั น
ระหว# างผู ประสงคจะเสนอราคากั บผู ใหบริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส ณ วั นประกาศประกวดราคาซื้ อ
ดวยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส หรื อเป3 นผู ประสงคจะเสนอราคาที่ กระทํ าการอั นเป3 นการขั ดขวางการแข# งขั นราคา
อย# างเป3 นธรรม หรื อผู ประสงคจะเสนอราคาที่ ไม# ผ# านคุ ณสมบั ติ ทางดานเทคนิ ค อาจอุ ทธรณคํ าสั่ งดั งกล# าว
ต# อหั ว หนาหน# ว ยงานที่ จั ดหาพั สดุ ภ ายใน ๓ วั น นั บ แต# วั น ที่ ไดรั บแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา
การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหน#วยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเป3นที่สุด
หากปรากฏต# อคณะกรรมการประกวดราคาว# า กระบวนการเสนอราคาซื้ อทางอิ เล็ กทรอนิ กส
ประสบขอขั ดของจนไม# อาจดํ าเนิ นการต# อไปใหแลวเสร็ จภายในเวลาที่ กํ าหนดไว คณะกรรมการประกวดราคา
จะสั่ งพั กกระบวนการเสนอราคา โดยมิ ใหผู แทนผู มี สิ ทธิ เสนอราคาพบปะหรื อติ ดต# อสื่ อสารกั บบุ คคลอื่ น
และเมื่ อแกไขขอขั ดของแลว จะใหดํ าเนิ นกระบวนการเสนอราคาต# อไป จากขั้ นตอนที่ ค างอยู# ภายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ ยั งเหลื อก# อนจะสั่ งพั กกระบวนการเสนอราคา แต# ต องสิ้ นสุ ดกระบวนการเสนอราคาภายใน
วั นเดี ยวกั น เวนแต# คณะกรรมการประกวดราคาเห็ นว# ากระบวนการเสนอราคาจะไม# แลวเสร็ จไดโดยง# าย
หรื อขอขั ดของไม# อาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ งยกเลิ กกระบวนการเสนอราคา
และกํ าหนดวั น เวลา และสถานที่ เพื่ อเริ่ มตนกระบวนการเสนอราคาใหม# โดยจะแจงใหผู มี สิ ทธิ เสนอราคา
ทุกรายที่อยู#ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิ ทธิ ในการตั ดสิ นใจดํ าเนิ นการใดๆ ระหว# างการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดต#อทางราชการ
๔.๘ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเป3นผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิ บั ติ ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไวในหนั งสื อแสดงเงื่ อนไขการซื้ อ และการจางดวยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสู งสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธี การทางอิเล็ กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท (สามลานเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเป3นราคาที่รวมภาษีมูลค#าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมค#าใชจ#ายทั้งปวง
ไวดวยแลว
(๔) ผู มี สิ ทธิ เสนอราคาหรื อผู แทนจะตองมาลงทะเบี ยนเพื่ อเขาสู# กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสู#ระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่ เสนอในการประกวดราคาซื้ อดวยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส จะตองต่ํ ากว# าราคาสู งสุ ดในการประกวดราคาฯ
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Mininum Bid) ไม#นอยกว#าครั้งละ ๗,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไม#นอยกว#า ๗,๐๐๐ บาท จากราคา
ครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว

-๖(๗) หามผู มี สิ ทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่ อการประกวดราคาฯ เสร็ จสิ้ นแลว
จะตองยืนยันราคาต#อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาที่ ไ ดรั บ คั ด เลื อ กใหเป3 น ผู ชนะการเสนอราคา ตองรั บ ผิ ด ชอบ
ค# า ใชจ# า ยในการใหบริ ก ารเสนอราคาทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สและค# า ใชจ# า ยในการเดิ น ทางของผู ใหบริ ก าร
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวั น ที่
กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตั้งแต#เวลา ๑๓.๐๐ น. เป3นตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
(บก.๐๐๕) ใหทราบต#อไป
(๑๐) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอ
ราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก#อนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแต#วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป3นตนไป
๕. หลักประกันซอง
ผู ประสงคจะเสนอราคาตองวางหลั ก ประกั น ซองพรอมกั บ การยื่ น ซองขอเสนอดานเทคนิ ค
จํานวน ๑๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ํา
ประกั น ตั้ งแต# วั น ยื่ น ซองขอเสนอทางดานเทคนิ ค ครอบคลุ มไปจนถึ งวั น สิ้ น สุ ด การยื น ราคา โดยหลั ก ประกั น
ใหใชอย#างหนึ่งอย#างใด ดังต#อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ#ายใหแก#มหาวิทยาลัยฯ โดยเป3นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิค หรือก#อนหนานั้นไม#เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ยที่ ไ ดรั บ อนุ ญ าต
ใหประกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ยและประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห#งประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหส#วนราชการต#างๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย ผูประสงคจะใชพันธบัตรรัฐบาลเป3นหลักประกัน ตองไปจดทะเบียนการ
ใชพันธบัตรรัฐบาลเป3นหลักประกันที่ธนาคารแห#งประเทศไทยก#อน มหาวิทยาลัยฯ จึงจะรับไวเป3นหลักประกันได
หลักประกันซองตามขอนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต#ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาต่ํา สุด จะคื นใหต# อเมื่อไดทํ าสั ญญาหรือขอตกลง หรือเมื่ อผู มี สิทธิเ สนอราคาไดพนจาก
ขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไม#ว#าในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไม#มีดอกเบี้ย

-๗๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม#ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม# ถู กตอง หรื อไม# ครบถวนตามขอ ๓ หรื อยื่ นเอกสารประกวดราคาซื้ อดวยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กสไม# ถู กตอง
ตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม#รับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแต#เป3น
ข อผิ ดพลาด หรื อผิ ดหลงเพี ยงเล็ กน อย หรื อผิ ดพลาดไปจากเงื่ อนไขของเอกสารประกวดราคา
ซื้ อดวยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กสในส# วนที่ มิ ใช# สาระสํ าคั ญ ทั้ งนี้ เฉพาะในกรณี ที่ พิ จารณาเห็ นว# าจะเป3 นประโยชน
ต#อมหาวิทยาลัยฯ เท#านั้น
๖.๓ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม#พิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไม#มีการผ#อนผัน ในกรณี
ดังต#อไปนี้
(๑) ไม# ป รากฏชื่ อ ผู ประสงคจะเสนอราคารายนั้ น ในบั ญชี ผู รั บเอกสารประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ
มหาวิทยาลัยฯ
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต#างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสที่เป3นสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก#ผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตั ด สิ น การประกวดราคาซื้ อดวยวิ ธี การทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส หรื อในการทํ า สั ญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม#รับราคาหรือไม#ทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกล#าวไม#มีความเหมาะสม หรือไม#ถูกตอง
๖.๕ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม#รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิ จ ารณาเลื อกซื้ อในจํ า นวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิ ก
การประกวดราคาซื้ อดวยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยไม# พิ จ ารณาจั ด ซื้ อ เลยก็ ไ ด สุ ด แต# จ ะพิ จ ารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเป3นสําคัญ และใหถือว#าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป3นเด็ดขาด ผูประสงค
จะเสนอราคาหรื อ ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาจะเรี ยกรองค# าเสี ยหายใดๆ มิ ได รวมทั้ งมหาวิ ทยาลั ยฯ จะพิ จารณายกเลิ ก
การประกวดราคาซื้ อดวยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส และลงโทษผู มี สิ ทธิ เสนอราคาเป3 นผู ทิ้ งงาน ไม# ว# าจะเป3 น
ผู มี สิ ทธิ เสนอราคาที่ ไดรั บการคั ดเลื อกหรื อไม# ก็ ตาม หากมี เหตุ ที่ เชื่ อไดว# าการเสนอราคากระทํ าการโดยไม# สุ จริ ต
เช#น การเสนอเอกสารอันเป3นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป3นตน
๖.๖ ในกรณี ที่ ปรากฏขอเท็ จจริ งภายหลั งจากการประกวดราคาซื้ อดวยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กสว# า
ผู ประสงคจะเสนอราคาที่ ไดรั บการคั ดเลื อกเป3 นผู มี สิ ทธิ เสนอราคา ที่ มี ผลประโยชนร# วมกั นกั บผู มี สิ ทธิ
เสนอราคารายอื่ น หรื อเป3 น ผู มี ผ ลประโยชนร# ว มกั น ระหว# า งผู มี สิ ทธิ เ สนอราคากั บ ผู ใหบริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเป3นผูมีสิทธิเสนอราคา
ที่กระทํ าการอั นเป3นการขัดขวางการแข#งขั นราคาอย# างเป3นธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลั ยฯ มี อํานาจที่ จะตัดรายชื่ อ
ผูมีสิทธิเสนอราคาดังกล#าว และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป3นผูทิ้งงาน

-๘๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถส#งมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต#วันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยฯ อาจจะ
พิจารณาจัดทําขอตกลงเป3นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไม#สามารถส#งมอบ สิ่งของ
ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยฯ เห็นว#าไม#สมควรจัดทําขอตกลงเป3นหนังสือ
ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน#วยงานระดับมหาวิทยาลัยฯ ที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ใหผูชนะการประกวดราคาซื้ อดวยวิ ธีการทางอิเล็ กทรอนิ กสทําสั ญญากับมหาวิทยาลัยฯ เจาของงบประมาณ
แต#ละมหาวิทยาลัยฯ โดยตรง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเป3นจํานวนเงิน
เท#ากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยฯ
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอย#างหนึ่งอย#างใดดังต#อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ#ายใหแก#มหาวิทยาลัยฯ โดยเป3นเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือก#อนหนา
นั้น ไม#เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น
ดังระบุในขอ ๑.๕ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิ จการเงิ นทุ นเพื่ อการพาณิ ชยและประกอบธุ รกิ จค้ํ าประกั น ตามประกาศของธนาคารแห# งประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหส#วนราชการต#างๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๕ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย ผูประสงคจะใชพันธบัตรรัฐบาลเป3นหลักประกัน ตองไปจด
ทะเบียนการใชพันธบัตรรัฐบาลเป3นหลักประกันที่ธนาคารแห#งประเทศไทยก#อน มหาวิทยาลัยฯ จึงจะรับไวเป3น
หลักประกันได
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไม#มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู#สัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาซื้อขายแลว
๘. อัตราคCาปรับ
ค#าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ต#อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรCอง
ผู ชนะการประกวดราคาซื้ อ ดวยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ซึ่ ง ไดทํ า ขอตกลงเป3 น หนั ง สื อ
หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแต#กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพร#อง
ของสิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในระยะเวลาไม# น อยกว# า ๑ ปa - เดื อ น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ผู ซื้ อ
รับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซ#อมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
ความชํารุดบกพร#อง

-๙๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค#าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจาก เงินงบประมาณแผ#นดิน ประจําปaงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดค#าครุภัณฑ .
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต#อเมื่อ มหาวิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติเงินจาก เงินงบประมาณ
แผ#นดิน ประจําปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แลวเท#านั้น
๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเป3นผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาซื้ อดวยวิ ธีการทางอิ เ ล็กทรอนิกสแลว ถาผู ขายจะตองสั่ งหรือนํ า สิ่ งของดังกล# า ว
เขามาจากต#างประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู# และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีว#าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป3นผูขาย
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายว#าดวยการส#งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล#าวเขามาจากต#างประเทศต#อกรมเจาท#าภายใน
๗ วัน นับตั้งแต#วันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต#างประเทศ เวนแต#เป3นของที่รัฐมนตรีว#าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกล#าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช#นเดียวกับเรือ
ไทยจากต#างประเทศมายังประเทศไทย เวนแต#จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาท#าใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใช#เรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเช#นนั้นก#อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป3นของที่รัฐมนตรีว#าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไม# ปฏิ บั ติ ตาม (๑) หรื อ (๒) ผู ขายจะตองรั บผิ ดตามกฎหมายว# าดวยการส# งเสริ ม
การพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู ประสงคจะเสนอราคาซึ่ ง ไดยื่ น เอกสารประกวดราคาดวยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ต#อมหาวิทยาลัยฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเป3นผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลว ตองเขาร#วมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๘ (๔) (๕)
(๖) และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเป3นผูทิ้งงานได หากมี
พฤติกรรมเป3นการขัดขวางการแข#งขันราคาอย#างเป3นธรรม
๑๐.๔ ผู มี สิ ทธิ เสนอราคาซึ่ งมหาวิ ทยาลั ยฯ ไดคั ดเลื อกแลวไม# ไปทํ าสั ญญาหรื อขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป3นผูทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ

- ๑๐ ๑๐.๕ มหาวิทยาลัย ฯ มี สิทธิ ที่จ ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกํ าหนดในแบบสัญ ญาใหเป3 นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วันที่
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหน#วยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพื่อเป3นผูมีสิทธิเสนอราคา
ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคา หมายถึ ง ผู ประสงคจะเสนอราคาที่ ไ ดรั บ การคั ด เลื อ กจากหน# ว ยงาน
ที่จะจัดหาพัสดุ ใหเป3นผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ ๕ ใหหน#วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป3น ๒ ช#วงเวลาติดต#อกัน คือ
ช# วงแรกตั้ งแต# วั นยื่ นซองข อเสนอทางด านเทคนิ คจนถึ งวั นยื นยั นราคาสุ ดท าย (วั นเสนอราคา)
และนั บ ต# อ เนื่ องกั น ในช# ว งที่ ส อง คื อ ตั้ ง แต# วั น ถั ด จากวั น ยื น ยั น ราคาสุ ด ทาย จนถึ งวั น สิ้ น สุ ด การยื น ราคา
ตัวอย#างเช#น กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่
มิถุนายน ๒๕๕๘ กําหนดวันเสนอราคา
วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๘ และกําหนดยืนราคา ๑๒๐ วัน นับแต#วันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ํา
ประกันซองคือ วันที่
มิถุนายน ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ มิถุนายน ๒๕๕๘ และนับต#อเนื่องในช#วงที่สองใหเริ่ม
นับตั้งแต#วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ตุลาคม ๒๕๕๘ (รวม ๑๒๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับ
หลักประกันซอง คือ ตั้งแต#วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ตุลาคม ๒๕๕๘
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหน#วยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลด
ราคาขั้นต่ําแต#ละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หากคํานวณแลวมีเศษของหลักหน#วยนับใดๆ ใหปpดเศษดังกล#าวเป3นหน#วยนับนั้น โดยไม#ตองมีเศษของแต#ละ
หน#วยนับ เพื่อความชัดเจน และปKองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแต#ละครั้ง เช#น กรณีราคา
สู ง สุ ด ของการประกวดราคาฯ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท คํ า นวณรอยละ ๐.๒ ไดเท# า กั บ ๗,๐๐๐ บาท
ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม#นอยกว#าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของ
การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเท#ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอ
ลดราคาขั้ นต่ํ า (Minimum Bid) ไม#น อยกว#า ครั้ งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาฯ
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํ า นวณรอยละ ๐.๒ ไดเท# า กั บ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกํ า หนดการเสนอลดราคาขั้ น ต่ํ า
(Minimum Bid) ไม#นอยกว#าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกว#า
ราคาขั้น ต่ํ า ที่กํา หนดได เช# น กรณี กํา หนดการเสนอลดราคาขั้ น ต่ํ า (Minimum Bid) ไม# น อยกว# าครั้ งละ
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกว#า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหา
พัสดุที่หน#วยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต#อหน#วย เห็นควรใหหน#วยงาน
กําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกล#าว
ขางตนได

- ๑๑ คณะกรรมการกําหนดรCางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรCางเอกสารประกวดราคา

ลงชื่อ.........................................................ประธานกรรมการ
(ผูช#วยศาสตราจารย ดร.ตรึงตา แหลมสมุทร)

ลงชื่อ……………………………….....................กรรมการ
(นายเอกฉัตร พัฒราช)

ลงชื่อ……………….…………………………….....กรรมการ
(นายพีรศุษม ทองพ#วง)
ลงชื่อ……………….…………………………….....กรรมการ
(นางสาวชยาภรณ กาญจนพิบูลย)

ลงชื่อ …………………………..…………………..กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวนิตยา คลังคา)

