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ประกาศคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 

เรื!อง   การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที!มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

(บัญชีเอกสารส่วนที! ") ที!มีสิทธิได้รับการคัดเลอืก 

 

ตามที!  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดป้ระกาศสอบราคา/ประกวดราคา  

 (รายการที!ไดรั้บอนุมติั)            

ของ               

ตามประกาศของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   เลขที!  ลงวนัที!     

ซึ! งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานที!มีผลประโยชน์

ร่วมกนั  ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ(ฉบบัที! 4) พ.ศ. 2541  ขอ้ 15 ตรี  วรรค 2 (บญัชีเอกสารส่วนที!1)  

เสร็จเรียบร้อยแลว้  ปรากฏวา่ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานที!มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก จาํนวน  ราย   คือ 
  

&.           

$.           

 

จึงประกาศใหท้ราบทั!วกนั  

   ประกาศ  ณ วนัที! เดือน    พ.ศ.   

 

                                        (ลงชื!อ) ………………………………. ประธานกรรมการ 

                                                               (     ) 

                           (ลงชื!อ) …………………………………กรรมการ 

                                                               (     ) 

                           (ลงชื!อ) ……………………..………… กรรมการ 

                                                                 (     )  
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ประกาศคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 

เรื!อง   การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที!มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

(บัญชีเอกสารส่วนที! ") ที!มีสิทธิได้รับการคัดเลอืก 

 

ตามที!  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดป้ระกาศสอบราคา/ประกวดราคา  

 (รายการที!ไดรั้บอนุมติั)            

ของ               

ตามประกาศของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   เลขที!  ลงวนัที!     

ซึ! งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานที!มีผลประโยชน์
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จึงประกาศใหท้ราบทั!วกนั  

   ประกาศ  ณ วนัที! เดือน    พ.ศ.   
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                                                               (     ) 

                           (ลงชื!อ) …………………………………กรรมการ 

                                                               (     ) 

                           (ลงชื!อ) ……………………..………… กรรมการ 

                                                                 (     )  
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บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ                

ที                                        วนัที              

เรื อง   การตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานที มีผลประโยชนร่์วมกนั  (บญัชีเอกสารส่วนที   &)  

             ที มีสิทธิ' ไดรั้บการคดัเลือก   

    

เรียน    ประธานคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 

 

ตามที   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  ไดป้ระกาศประกวดราคางานก่อสร้าง 

              

ของ        ตามประกาศของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  เลขที     ลงวนัที        

ซึ งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานที มี
ผลประโยชน์ร่วมกนั  ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. $%"% และที แกไ้ขเพิ มเติมฯ ขอ้ &% ตรี 
วรรค  $ (บญัชีเอกสารส่วนที   & ) เสร็จเรียบร้อยแลว้  ปรากฏว่าผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานที มีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือก  จาํนวน  ราย  ดงัรายชื อต่อไปนี*  
 &.        

 2.        

 

 จึงเรียนมาเพื อทราบและดาํเนินการต่อไป 

   ลงชื อ      ประธานกรรมการ 

    (     ) 
   ลงชื อ      กรรมการ 

    (     ) 
   ลงชื อ      กรรมการ 

    (     ) 
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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เลขที!………………………… 

การจา้ง…………………………………………………………………………………. 

ตามประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล………………………………………… 

ลงวนัที!…………………………………… 

        

 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล.............................................................   ซึ! งต่อไปนี'
เรียกวา่  “มหาวทิยาลยัฯ”  มีความประสงคจ์ะประกวดราคาจา้ง……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

ณ……………………………………………………………………………………………………. 

 

โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด ดงัต่อไปนี'  

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 

1.2 แบบใบเสนอราคา 

1.3 แบบสัญญาจา้ง 

1.4 แบบหนงัสือคํ'าประกนั 

(1) หลกัประกนัซอง 

(2) หลกัประกนัสัญญา 

  1.5   สูตรการปรับราคา รายละเอียดอยู่ในเงื!อนไขหลกัเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง  
สูตรและวิธีการคํานวณที!ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ แนบท้ายเอกสารประกวดราคานี'   
จาํนวน…………………แผน่ 

  1.6       บทนิยาม 

(1) ผูเ้สนอราคาที!มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.7 แบบบญัชีเอกสาร 

(1) บญัชีเอกสารส่วนที!  1 

(2) บญัชีเอกสารส่วนที!  2 
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1.8 บญัชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาค่าก่อสร้าง 

1.9 เอกสารแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง 

1.10 แบบหนงัสือมอบอาํนาจ 

1.11 แบบหนงัสือรับรองของวศิวกรผูค้วบคุมงาน 

1.12 แบบบญัชีรายชื!อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูจ้ดัการ 

1.13 แบบบญัชีรายชื!อผูมี้อาํนาจควบคุม 

 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที!ประกวดราคาจา้ง 

2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้!ถูกระบุชื!อไวใ้นบญัชีรายชื!อผูทิ้'งงาน  ของทางราช 

การและไดแ้จง้เวียนชื!อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้!ไดรั้บผลของการสั!งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื!นเป็นผูทิ้'ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 

  2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื!น ณ วนั
ประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามขอ้ 1.6 

  2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ( หรือความคุม้กนั ซึ! งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ'นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั!งใหส้ละสิทธิ( และความคุม้กนัเช่นวา่นั'น 

  2.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที!
ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า……………………..บาท และเป็นผลงานที!เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ!น     
หน่วยงานอื!นซึ! งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ!น รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานเอกชนที!มหาวิทยาลยัฯ  เชื!อถือ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั!นและ

เป็นผลงานที"มีอายุไม่เกนิ 5 ปี นับจากวนัที"ทาํการก่อสร้างเสร็จถึงวนัเปิดซองใบเสนอราคา 

 

 3.  หลกัฐานการเสนอราคา 

  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื!นมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยก
ไวน้อกซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
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3.1 บญัชีเอกสารส่วนที!  1  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี'  
 (1)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั    ให้ยื!นสําเนาหนงัสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื!อหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง 

(ข)     บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ื!นสาํเนาหนงัสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื!อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุมและ
บญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

   (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ให้
ยื!นสาํเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  พร้อมให้ยื!นเอกสาร
การแสดงเป็นนิติบุคคลของผูเ้ขา้ร่วมคา้ตามที!ระบุไวใ้น  (1) 

   (3) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ!ม  ,  สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ 
(4) บญัชีเอกสารส่วนที!  1 ทั'งหมดที!ไดย้ื!นพร้อมกบัซองใบเสนอราคาตาม 

แบบในขอ้ 1.7 (1) 

  3.2  บญัชีเอกสารส่วนที!  2  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี'  
   1. หนงัสือมอบอาํนาจซึ!งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที!ผูเ้สนอราคา
มอบอาํนาจให้บุคคลอื!นลงนามในใบเสนอราคาแทน    และตอ้งนาํสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน
ของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจไปแสดงดว้ย 

   2. หลกัประกนัซอง  ตามขอ้ 5 

   3. สําเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง และสําเนาคู่สัญญาก่อสร้าง  ซึ! งรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 

(3.1) สาํหรับหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง   จะตอ้งมีรายละเอียดของ 

 วนั เดือน ปี  ชื!องานก่อสร้างและวนัที!งานแลว้เสร็จของสัญญาที!นาํมาใชรั้บรองผลงาน  ซึ! งออกโดย 
ส่วนราชการ/รัฐวสิาหกิจ/องคก์รมหาชน ที!เป็นคู่สัญญา 

 กรณีคู่สัญญาเป็นหน่วยงานเอกชน  หนงัสือรับรองผลงานจะตอ้งออกโดย  
ผูมี้อาํนาจดาํเนินการที!มีผลผูกพนั  หน่วยงาน หรือผูแ้ทนนิติบุคคล  พร้อมทั' งประทับตราของ
หน่วยงาน (ถา้มี) 

(3.2)  ผูที้!นาํใบรับรองผลงานของเอกชนมาใชเ้ป็นผลงานตามขอ้ 3.1นั'น  
จะตอ้งนาํเอกสารการเสียภาษีของผลงานดงักล่าวมาแสดงดว้ย 
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 4. สําเนาใบอนุญาตสํานักงานคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วศิวกรรม (ก.ว.) ไม่ตํ!ากวา่ประเภท ดงัต่อไปนี(    

 ก.   วฒิุวศิวกรโยธา     จาํนวน………………………… คน 

 ข.    สามญัวศิวกรโยธา    จาํนวน………………………… คน 

 ค. ภาคีวศิวกรโยธา จาํนวน………………………… คน 

 ง.   …………………     จาํนวน…………………………. คน 

 จ.    …………………    จาํนวน………………………… คน 

 ฉ. ………………… จาํนวน………………………… คน 

 

 โดยนาํหลกัฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว (หากจะใช้สําเนา
หรือภาพถ่ายจากเครื!องถ่ายเอกสาร ตอ้งรับรองสําเนาถูกตอ้งในสําเนานั(น โดยผูรั้บอนุญาต) และ
ใบรับรองการเป็นวศิวกรประจาํของนิติบุคคลนั(น ๆ  

5. ใหผู้เ้สนอราคาเสนอระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงาน 

ก่อสร้าง  สาํหรับงานก่อสร้างประเภท 

            -   งานอาคารขนาดใหญ่  ที!มีพื(นที!อาคารรวมกนัทุกชั(นหรือ
ชั(นหนึ!งชั(นใดในหลงัเดียวกนัเกิน $,### ตารางเมตร  หรืออาคารที!มีความสูงตั(งแต่  '%.## เมตร  ขึ(น
ไป  และมีพื(นที!อาคารรวมกนัทุกชั(นหรือชั(นหนึ!งชั(นใดในหลงัเดียวกนัเกิน ',### ตารางเมตร  แต่ไม่
เกิน $,### ตารางเมตร 

- งานสะพานที!มีความยาวช่วงเกิน "#.## เมตร หรืองาน 

สะพานขา้มทางแยกหรือทางยกระดบั  หรือสะพานกลบัรถยนต ์ หรือทางแยกต่างระดบั 

- งานขดุ  หรือซ่อมแซม  หรือรื(อถอนระบบสาธารณูปโภค  
 ที!ลึกเกิน ".## เมตร 

- งานอุโมงค ์หรือ ทางลอด   
เพื!อป้องกนัและควบคุมอุบติัเหตุที!จะเกิดขึ(นตามมาตรฐานความปลอดภยัของกระทรวงแรงงานและ
สวสัดิการสังคมและกฎหมายอื!น ๆ ที!เกี!ยวขอ้ง    

 6. บญัชีเอกสารส่วนที! 2 ทั(งหมด ที!ไดย้ื!นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา
ตามแบบในขอ้ 1.7 (2) 
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 4.   การเสนอราคา 

  4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยื!นเสนอราคาตามแบบที!กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคานี'   
โดยไม่มีเงื!อนไขใด  ๆ ทั'งสิ'น  และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถ้วน  ลงลายมือชื!อของผู ้
เสนอราคาใหช้ดัเจนจาํนวนเงินที!เสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั'งตวัเลขและตวัอกัษร  โดยไม่มีการขดูลบ
หรือแกไ้ข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไ้ข  เปลี!ยนแปลงจะตอ้งลงลายมือชื!อผูเ้สนอราคาพร้อม
ประทบัตรา (ถา้มี)  กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

  กรณีผูเ้สนอราคา  เสนอราคาโดยมิไดใ้ชใ้บเสนอราคาที!ไดรั้บจากมหาวิทยาลยัฯ  ใบ
เสนอราคาที!จัดทาํขึ' นต้องมีรูปแบบรายละเอียดและสาระสําคัญ  เช่นเดียวกับใบเสนอราคาที!
มหาวิทยาลยัฯ  จดัให้  หากใบเสนอราคาที!จดัทาํขึ'นมีความบกพร่องในสาระสําคญัซึ! งมีผลทาํให้ผู ้
เสนอราคา  เสียเปรียบต่อผูเ้สนอราคารายอื!น  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยอมรับในความบกพร่องและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการ  โดยไม่มีเงื!อนไข 

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีแสดงปริมาณงานและ 

ราคาค่าก่อสร้างให้ครบถ้วน  ซึ! งจะตอ้งแสดงรายการวสัดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ  
รวมทั'งกาํไรไวด้ว้ย  โดยเอกสารส่วนนี'จะบรรจุรวมอยูใ่นซองใบเสนอราคา 

   ในการเสนอราคา ใหเ้สนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื!อนไขที!ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้
ถูกตอ้ง ทั'งนี' ราคารวมที!เสนอจะตอ้งตรงกนัทั'งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนังสือไม่
ตรงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็นสําคญั โดยคิดราคารวมทั'งสิ'น ซึ! งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ!ม ภาษีอากรอื!น 
และค่าใชจ่้ายทั'งปวงไวแ้ลว้ 

   ราคาที!เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไม่นอ้ยกวา่ …………….วนั นบัแต่วนั
เปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกาํหนดยืนราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที!ตนไดเ้สนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได ้

  4.3 ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 
………….วนั  นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง 

  4.4 ก่อนยื!นซองประกวดราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี!ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั'งหมดเสียก่อนที!จะตกลงยื!นซอง
ประกวดราคาตามเงื!อนไขในเอกสารประกวดราคา 
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  4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื!นซองใบเสนอราคาที!ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง  
”ประธานคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา” โดยระบุไวที้!หนา้ซองวา่ “ใบเสนอราคาตาม
เอกสารประกวดราคาเลขที!………………….”  ยื!นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
ในวนัที!……………………………………………………….….ระหวา่งเวลา……………………น. 

ถึง………………..……น.  ณ………………………………………………………………………. 

 

   เมื!อพน้กาํหนดเวลายื!นซองประกวดราคาแลว้จะไม่รับซองประกวดราคาโดย
เด็ดขาด 

   ซองเสนอราคาที!ยื!นในกาํหนดตามเวลาดงักล่าวขา้งตน้     และไดล้งทะเบียนรับ
ซองไวแ้ลว้ จะถอนคืนไม่ได ้

   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติั
ของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่ เป็นผูเ้สนอราคาที!มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื!น ตามขอ้ 
1.6 (1) ณ วนัประกาศประกวดราคา หรือไม่ และประกาศรายชื!อผูเ้สนอราคาที!มีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือก   ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที!มี
การเปิดซองใบเสนอราคาวา่ มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม ตามขอ้ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื!อวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื!อผูเ้สนอราคารายนั(นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา พร้อม
กบัแจง้ใหผู้เ้สนอราคารายดงักล่าวทราบ และมหาวทิยาลยัฯ  จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าว
เป็นผูทิ้(งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั(นเป็นผูที้!ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เริ!มใหมี้การกระทาํดงักล่าว 

   ผูเ้สนอราคาที!ถูกตดัรายชื!อออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอ
ราคาที!มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื!น ณ วนัประกาศประกวดราคา หรือเป็นผูเ้สนอ
ราคาที!กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาํสั!งดงักล่าวต่อ
ปลดักระทรวงภายใน 3 วนั นบัแต่วนัที!ไดรั้บแจง้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การ
วนิิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นที!สุด 
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   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอ
ราคาที!มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้   ณ ………………………………………….. 
………………………………………………ในวนัที!………………………………………………. 
 ตั(งแต่เวลา…………………..น.  เป็นตน้ไป 
 

   การยื!นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ยอ่มไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง
ใบเสนอราคา เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการอยา่งยิ!ง  และในกรณีที!ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัคาํคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์และ 

เห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที!ไดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อยา่งยิ!ง  ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

 

5. หลกัประกนัซอง 

ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื!นซองประกวดราคา   โดยใชห้ลกั 

ประกนัอยา่งหนึ!งอยา่งใดดงัต่อไปนี(  จาํนวน……………………………..บาท  (………………….. 
…………………………………………………) 

5.1 เงินสด 

5.2 เช็คที!ธนาคารสั!งจ่ายใหแ้ก่มหาวทิยาลยัฯ  โดยเป็นเช็คลงวนัที!ที!ยื!นซองประกวด 

ราคาหรือก่อนหนา้นั(นไม่เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 

  5.3 หนงัสือคํ(าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ(าประกนัดงัระบุใน
ขอ้ 1.4 (1) 

  5.4 หนงัสือคํ(าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั
เงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์!ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื!อการพาณิชยแ์ละ
ประกอบธุรกิจคํ( าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ! งได้แจง้ชื!อเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ(าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (1) 

5.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

หลกัประกนัซองตามขอ้นี(มหาวทิยาลยัฯ  จะคืนใหผู้เ้สนอราคาหรือผูค้ ํ(าประกนั 

ภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัที!ไดพ้ิจารณาในเบื(องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที!คดัเลือก
ไวซึ้! งเสนอราคาตํ!าสุดไม่เกิน  3  ราย  จะคืนให้ต่อเมื!อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลงหรือเมื!อผูเ้สนอราคา
ไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

   การคืนหลกัประกนัซองไม่วา่กรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี(ย 
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 6.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

6.1 ในการประกวดราคาครั( งนี(  มหาวทิยาลยัฯ  จะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม 

6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื!นหลกัฐานการ 

เสนอราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื!นซองประกวดราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ 
คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั(น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กนอ้ย หรือที!ผดิแผกไปจากเงื!อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที!มิใช่สาระสําคญั ทั(งนี(  
เฉพาะในกรณีที!พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัฯ  เท่านั(น 

6.3 มหาวทิยาลยัฯ  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการ 

ผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปนี(  
   (1)  ไม่ปรากฏชื!อผูเ้สนอราคารายนั(น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาหรือใน
หลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวทิยาลยัฯ   
   (2) ไม่กรอกชื!อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื!อผูเ้สนอราคาอยา่งหนึ!งอยา่งใดหรือ
ทั(งหมดในใบเสนอราคา 

   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่าง หรือไม่ตรงตามเงื!อนไขที!กาํหนดในเอกสาร
ประกวดราคาที!เป็นสาระสาํคญัหรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื!น 

   (4) ราคาที!เสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข  เปลี!ยนแปลง  โดยผูเ้สนอราคามิได้
ลงลายมือชื!อพร้อมประทบัตรา  (ถา้มี)  กาํกบัไว ้

  6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาหรือในการทาํสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาชี( แจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอ้เท็จจริงอื!นใดที!เกี!ยวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้ มหาวิทยาลยัฯ    มีสิทธิที!จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํ
สัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

  6.5 มหาวิทยาลยัฯ  ทรงไวซึ้! งสิทธิที!จะไม่รับราคาตํ!าสุด หรือราคาหนึ! งราคาใดที!
เสนอทั(งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ!งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั( งนี( เพื!อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของมหาวทิยาลยัฯ  เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั(งมหาวทิยาลยัฯ  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและ
ลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้(งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาที!ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุที!เชื!อได้ว่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอราคาอนัเป็นเท็จหรือใช้ชื!อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื!นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
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   ในกรณีที!ผูเ้สนอราคาตํ!าสุด เสนอราคาตํ!าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจดาํเนินงาน
ตามสัญญาได ้  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลยัฯ  จะให้ผูเ้สนอราคา
นั(นชี( แจงและแสดงหลกัฐานที!ทาํให้เชื!อไดว้่าผูเ้สนอราคาสามารถดาํเนินงานตามประกวดราคาจา้ง
ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ หากคาํชี( แจงไม่เป็นที!รับฟังได้ มหาวิทยาลยัฯ  มีสิทธิที!จะไม่รับราคาของผู ้
เสนอราคารายนั(น 

  6.6 ในกรณีที!ปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการเปิดซองประกวดราคาว่า ผูเ้สนอ
ราคาที!มีสิทธิได้รับการคดัเลือกตามที!ได้ประกาศรายชื!อไว ้ตามขอ้ 4.5  เป็นผูเ้สนอราคาที!มี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื!น ณ วนัประกาศประกวดราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที!
กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.6 มหาวิทยาลยัฯ  มีอาํนาจที!
จะตดัรายชื!อผูเ้สนอราคาที!มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายชื!อ  ตามขอ้  4.5 

และมหาวทิยาลยัฯ  จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั(นเป็นผูทิ้(งงาน 

   ในกรณีนี( หากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที!ไดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ!ง ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

 

 7.  การทาํสัญญาจ้าง 

  ผูช้นะการประกวดราคาจะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.3 กบั
มหาวิทยาลยัฯ  ภายใน  7  วนั  นบัถดัจากวนัที!ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็น
จาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละห้า  ของราคาค่าจา้งที!ประกวดราคาได ้ให้มหาวิทยาลยัฯ  ยึดถือไวใ้นขณะ
ทาํสัญญา  โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ!งอยา่งใด ดงัต่อไปนี(  

7.1 เงินสด 

7.2 เช็คที!ธนาคารสั!งจ่ายใหม้หาวทิยาลยัฯ  โดยเป็นเช็คลงวนัที!ที!ทาํสัญญาหรือก่อน 

หนา้นั(นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 

7.3 หนงัสือคํ(าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ(าประกนัดงั 

 ระบุในขอ้ 1.4 (2) 

  7.4 หนงัสือคํ(าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั
เงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที!ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื!อการพาณิชยแ์ละ
ประกอบธุรกิจคํ(าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย    ซึ! งไดแ้จง้ชื!อเวียน    ให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ(าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (2)  
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'.%   พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

หลกัประกนันี(จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี(ยภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที!ผูช้นะ 

การประกวดราคา (ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

มหาวทิยาลยัฯ    จะจ่ายเงินค่าจา้งโดยแบ่งออกเป็น………………………..งวด     โดย 

มีรายละเอียดตามเอกสารแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง ดงัแนบ 

  การจ่ายเงินตามเงื!อนไขแห่งสัญญานี(  มหาวทิยาลยัฯ  (ผูว้า่จา้ง)จะโอนเงินเขา้บญัชีเงิน
ฝากธนาคารของผูรั้บจา้ง  ชื!อธนาคาร....................................................................................สาขา
..................................  ชื!อบญัชีธนาคาร.....................................................................................เลขที!
บญัชี...........................................................ทั(งนี(   ผูรั้บจา้งตกลงเป็นผูรั้บภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการอื!นใดเกี!ยวกบัการโอนที!ธนาคารเรียกเก็บ  และยินยอมให้มีการหกัเงินดงักล่าวจากจาํนวน
เงินโอนในงวดนั(น ๆ 

 

9.  อตัราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้ 15 จะกาํหนดในอตัราร้อยละ   0.10  ของค่าจา้ง 

ตามสัญญาต่อวนัแต่ไม่ตํ!ากวา่วนัละ  100  บาท   
 

10.  การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

ผูช้นะการประกวดราคาซึ!งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสัญญาจา้งตามแบบ 

ดงัระบุในขอ้ 1.3  แลว้แต่กรณี  จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งที!เกิดขึ(นภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ……………..เดือน…………….ปี  นบัถดัจากวนัที!มหาวิทยาลยัฯ  ไดรั้บมอบ
งาน  โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใช้การไดดี้ดงัเดิมภายใน……………วนั นบัถดั
จากวนัที!ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
 

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื!น ๆ  

11.1 เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งครั( งนี(  ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี  เงินกู ้จาก 

……………………………………..และเงินช่วยเหลือจาก………………………………..………. 
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   การลงนามในสัญญาจะกระทาํได้ต่อเมื!อมหาวิทยาลยัฯ  ได้รับอนุมติัเงินค่า
ก่อสร้างจากงบประมาณประจําปี  เ งินกู้จาก…………………………………………..และเงิน
ช่วยเหลือจาก…………………………………………………………… 

   ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั' งนี'   เป็นเงินทั'งสิ'น……….. 

………………………… บาท      (…………………………………………….) 

 

  11.2 เมื!อ มหาวทิยาลยัฯ  ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลง
จา้งตามประกวดราคาจา้งแลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั!งหรือนาํสิ!งของมาเพื!องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจาก
ต่างประเทศและของนั'นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที!มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ใหบ้ริการรับขนไดต้ามที!รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด   ผูเ้สนอราคา  ซึ! งเป็นผู ้
รับจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี'  
   (1) แจ้งการสั!งหรือนาํสิ! งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมการ
ขนส่งทางนํ' าและพาณิชยนาวีภายใน  7  วนั  นบัถดัจากวนัที!ผูรั้บจา้งสั!งหรือซื'อของจากต่างประเทศ  
เวน้แต่เป็นของที!รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื!นได ้

   (2) จัดการให้สิ! งของดังกล่าวบรรทุกโดยเ รือไทย หรือเรือที! มี สิทธิ
เช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทาง
นํ' าและพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ!งของนั'นโดยเรืออื!นที!มิใช่เรือไทย  ซึ! งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั'น
ก่อนบรรทุกของลงเรืออื!น หรือเป็นของที!รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้
บรรทุกโดยเรืออื!น 

   (3) ในกรณีที!ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

  11.3 ผูเ้สนอราคาซึ! งมหาวิทยาลยัฯ  ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลง
ภายในเวลาที!ทางราชการกาํหนดดงัระบุในขอ้ 7 มหาวทิยาลยัฯ  จะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้อง 
 

จากผูอ้อกหนงัสือคํ'าประกนัซองทนัทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื!น (ถ้ามี)  

รวมทั'งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้'งงานตามระเบียบของทางราชการ   

  11.4 มหาวิทยาลยัฯ  สงวนสิทธิที!จะแกไ้ขเพิ!มเติมเงื!อนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบ
สัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
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12.  การปรับราคาค่าก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามหลกัสูตรการปรับราคาไดด้งัระบุในขอ้ 1.5 จะนาํ 

มาใชใ้นกรณีที!ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ!มขึ'น  
  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะตอ้งคงที!ที!ระดบัที!กาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามที!
กาํหนดไวใ้นสัญญา   หรือภายในระยะเวลาที!มหาวทิยาลยัฯ  ไดข้ยายออกไป  โดยจะใชสู้ตรของทาง
ราชการที!ไดร้ะบุในขอ้ 1.5 

 

13. มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื!อมหาวทิยาลยัฯ  ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลง จา้ง 

ก่อสร้างตามประกาศนี'แลว้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคา
จะตอ้งมีและใชผู้ผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานและทดสอบ
ฝีมือแรงงาน สถาบนัของทางราชการอื!นหรือสถาบนัเอกชนที!ทางราชการรับรอง หรือผูมี้วุฒิบตัร ระดบั 
ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบนัศึกษาที! ก.พ. รับรองให้เขา้รับราชการได ้ ในอตัราไม่
ตํ!ากวา่ร้อยละ …10….ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจาํนวนอยา่งนอ้ย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่าง
ดงัต่อไปนี'  
 

  13.1……ช่างเชื!อมไฟฟ้า………………………………………………………… 

  13.2……ช่างเชื!อมแก๊ส…..………………………………………………………. 

  13.3……ช่างติดตั'งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร…………………………….. 

  13.4……ช่างเครื!องทาํความเยน็และเครื!องปรับอากาศ………………………….. 

  13.5……ช่างไม ้ (ก่อสร้าง) ………………………………………………………. 

  13.6……ช่างท่อและสุขภณัฑ…์…………………………………………………. 

  13.7……ช่างก่ออิฐ……………………………………………………………….. 

  13.8……ช่างฉาบปูน……………………………………………………………… 

  13.9……ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต………………………………………………….. 

  13.10………………………………………………………………………………. 

  13.11………………………………………………………………………………. 

  13.12………………………………………………………………………………… 
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   ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอรายชื!อผูที้!มีมาตรฐานฝีมือช่างดงักล่าวก่อนที!จะเริ!มปฏิบติังานใน
แต่ละส่วนงาน 

 

14. จัดทาํและติดตั!งแผ่นป้าย   

ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบในการดาํเนินการ จดัทาํ    และติดตั'งแผน่ป้ายขนาดไม่ตํ!า 

กวา่…1.20  x  2.40  …เมตร   อยา่งนอ้ย..…1……จุด  แสดงรายละเอียดเกี!ยวกบังานก่อสร้างไว ้ ณ  
บริเวณสถานที!ก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียดในการประกาศ ดงันี' คือ 

1. ชื!อหน่วยงาน  เจา้ของโครงการ  สถานที!ติดต่อ  และหมายเลขโทรศพัทพ์ร้อม 

        ดวงตราหน่วยงานเจา้ของโครงการ 

2.   ประเภทและชนิดของสิ!งก่อสร้าง 

3. ปริมาณงานก่อสร้าง 

4. ชื!อ  ที!อยู ่ ผูรั้บจา้งพร้อมหมายเลขโทรศพัท ์

5. ระยะเวลาเริ!มตน้และระยะเวลาสิ'นสุด 

6. วงเงินค่าก่อสร้าง 

7. ชื!อเจา้หนา้ที!  ของส่วนราชการผูค้วบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศพัทแ์ละตอ้ง 

        เสนอแบบป้ายใหผู้ว้า่จา้งใหค้วามเห็นชอบก่อน 

 

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

  ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้างผูรั้บจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที!กฎหมายและ
ระเบียบไดก้าํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

 

 

                                                     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล…………………………….. 

                                     วนัที! ……………..เดือน……………………..พ.ศ………………… 
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                                               บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กองคลงั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ โทร. $ % (() *&(& - + ต่อ …… 

ที!   ศธ $&(%.$#/          วนัที"   

เรื!อง   ขออนุมติัซื อ (รายการที"ซื อ)……….………..…… 

            ที"ไดรั้บงบประมาณ)……...……...............มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์                                                                                                     

เรียน   ผูอ้าํนวยการกอง 

                      ตามที" มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้อนุมติัให้ ฝ่ายพสัดุ กองคลงั 
ดาํเนินการจดัซื อ.........................................................(รายการที"ซื อ)……….………….....……

ของ…………….....(หน่วยงานที"ไดรั้บงบประมาณ)…………....…… นั น 

                      บดันี  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไดพ้ิจารณาการประกวดราคา เรียบร้อย
แลว้ โดย......................(ผูเ้สนอราคารายตํ"าสุด/รายที"เลือก)...........................เป็นผูเ้สนอราคาตํ"าสุด  จาํนวน
เงิน.............................บาท (...........................................................................................) ซึ" งราคาดงักล่าว                      
                        -   ตํ"า/สูงกวา่งบประมาณ  จาํนวน ...........................  –  ............................. =  .....................บาท 

 คิดเป็น (................%)  
                       -   ตํ"า/สูงกวา่ราคากลาง    จาํนวน ...........................  –  ............................. =  .....................บาท 

 คิดเป็น (................%)  

                         คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาแลว้เห็นวา่ ราคาของผูเ้สนอราคาราย
ตํ"าสุดดงักล่าว ซึ" ง............................ตํ"า/สูงกวา่งบประมาณ, ตํ"า/สูงกวา่ราคากลาง......................................เห็นวา่
เป็นราคาที"เหมาะสม เนื"องจาก...................................................(ระบุเหตุผล).............................................................. 
..........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 
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                         คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้........................(ผูเ้สนอราคารายตํ"าสุดที"เลือก).................................
เป็นผูข้าย/ผูรั้บจา้งงานดงักล่าว โดยใชเ้งินงบประมาณแผน่ดินประจาํปีงบประมาณ พ.ศ................./เงินรายได ้ 
วงเงินทั งสิ น...............................บาท (..............................................................................................................) 
ซึ" งราคาดงักล่าวไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ"มไวแ้ลว้ ระยะเวลาส่งมอบของ/เวลาทาํการ...............วนันบัถดัจากวนัที"
ลงนามในสัญญาซื อขาย 

                       จึงเรียนมาเพื"อโปรดนาํเสนอ  อมทร.  พิจารณา 

                      '.  อนุมติัผลการประกวดราคา  ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอ 

                      2.  หากอนุมติัตามขอ้ 1 อนุมติัใหซื้ อ รายการ............................(รายการที"ซื อ)……….……… 

ของ…………….....(หน่วยงานที"ไดรั้บงบประมาณ)……….………..……....…มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรัตนโกสินทร์ โดยให้...............(ผูเ้สนอราคารายที"คดัเลือก)....................... เป็นผูด้าํเนินการ โดยใช้
เงินงบประมาณแผน่ดินประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.................../เงินรายได ้  วงเงินทั งสิ น...............................

บาท (...................................................................................) ระยะเวลาส่งมอบ/เวลาทาํการ................วนั 
นบัถดัจากวนัที"ลงนามในสัญญาซื อขาย และมอบฝ่ายพสัดุ กองคลงั ดาํเนินการ ตามระเบียบสาํนกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. %&#&  
                      3.  ลงนามในหนงัสือแจง้ผลการประกวดราคาจาํนวน  ....................ฉบบั  
 

 

                                    (………ลงชื"อเจา้หนา้ที"พสัดุผูจ้ดัทาํ………..)    
                                                                                  ………..……ตาํแหน่ง………………. 
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                                               บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กองคลงั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ โทร. # $ ''( )%'% - * ต่อ … 

ที!   ศธ #%'$.#"/          วนัที!   

เรื!อง   ขออนุมติัจา้ง......................(รายการที!จา้ง)……….………..…… 

            ที!ไดรั้บงบประมาณ)……...……...............มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์                                                                                      

เรียน   ผูอ้าํนวยการกอง 

                      ตามที! มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้อนุมติัให้ ฝ่ายพสัดุ กองคลงั 
ดาํเนินการจดัจา้ง.........................................................(รายการที!จา้ง)…………………...………….....……
ของ…………….....(หน่วยงานที!ไดรั้บงบประมาณ)…………....…… นั-น 

                      บดันี-  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไดด้าํเนินการพิจารณาผลการประกวด
ราคา เรียบร้อยแลว้ โดย......................(ผูเ้สนอราคารายตํ!าสุด/รายที!เลือก)...........................เป็นผูเ้สนอราคา
ตํ!าสุด จาํนวนเงิน.............................บาท (.................................................................) ซึ! งราคาดงักล่าว                      
                        -   ตํ!า/สูงกวา่งบประมาณ  จาํนวน ...........................  –  ............................. =  .....................บาท 

 คิดเป็น (................%)  
                       -   ตํ!า/สูงกวา่ราคากลาง    จาํนวน ...........................  –  ............................. =  .....................บาท 

 คิดเป็น (................%)  

                         คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาแลว้เห็นวา่ ราคาของผูเ้สนอราคาราย
ตํ!าสุดดงักล่าว ซึ! ง............................ตํ!า/สูงกวา่งบประมาณ, ตํ!า/สูงกวา่ราคากลาง......................................เห็นวา่
เป็นราคาที!เหมาะสม เนื!องจาก.......................................(ระบุเหตุผล).......................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 
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                         คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้........................(ผูเ้สนอราคารายตํ!าสุดที!เลือก).................................
เป็นผูข้าย/ผูรั้บจา้งงานดงักล่าว โดยใชเ้งินงบประมาณแผน่ดินประจาํปีงบประมาณ พ.ศ................./เงินรายได ้ 
วงเงินทั&งสิ&น...............................บาท (..............................................................................................................) 
ซึ! งราคาดงักล่าวไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ!มไวแ้ลว้ ระยะเวลาส่งมอบของ/เวลาทาํการ...............วนันบัถดัจากวนัที!
ลงนามในสัญญาซื&อขาย/จา้ง  

                       จึงเรียนมาเพื!อโปรดนาํเสนอ  อมทร.  พิจารณา 

                      '.  อนุมติัผลการประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามมติของคณะกรรมการ 

ประกวดราคาเสนอ 

                      2.  หากอนุมติัตามขอ้ 1 อนุมติัให้จา้ง รายการ.........................................รายการที!
จา้ง)……….…………....……ของ…………….....(หน่วยงานที!ไดรั้บงบประมาณ)……………..……....…
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยให้...............(ผูเ้สนอราคารายที!คดัเลือก)....................... 
เป็นผูด้าํเนินการ โดยใชเ้งินงบประมาณแผน่ดินประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.................../เงินรายได ้  วงเงิน
ทั&งสิ&น...............................บาท (.....................................................................................................................) 
ระยะเวลาส่งมอบ/เวลาทาํการ................วนั นบัถดัจากวนัที!ลงนามในสัญญาซื&อขาย/จา้ง และมอบฝ่ายพสัดุ 
กองคลงั ดาํเนินการ ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. $%"% และที!แกไ้ขเพิ!มเติมฯ   
                      3.  ลงนามในหนงัสือแจง้ผลการประกวดราคา  จาํนวน..............ฉบบั  
 

 

                                    (………ลงชื!อเจา้หนา้ที!พสัดุผูจ้ดัทาํ………..)    
                                                                                  ………..……ตาํแหน่ง………………. 
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    บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  กองคลงั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์         

ที!  ศธ #%'$.#"/            วนัที!                                          
เรื!อง  ลงนามในหนงัสือแต่งตั(งคณะกรรมการกาํหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื(อ/จา้ง  

          ดว้ยวิธีทางการอิเลก็ทรอนิกส์    

เรียน   ผูอ้าํนวยการกองคลงั  
         เนื องดว้ย  …กอง/สาํนกั/สถาบนั..............  ไดรั้บงบประมาณ......................................หมวด....................
เพื อดาํเนินการ…………………………………………….……………………..  วงเงิน.........................................บาท 
(......................................................................)  ตามหนงัสือที ........................................ ลงวนัที ...................................  
ความละเอียดทราบแลว้นั(น และมอบใหฝ่้ายพสัดุ  กองคลงั  ดาํเนินการในส่วนที เกี ยวขอ้งต่อไป                             
 

ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. $%+,   กาํหนดให้
มหาวิทยาลยัฯ  แต่งตั(งคณะกรรมการกาํหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์    ดงันั(น เพื อใหก้ารดาํเนินการจดัจา้งเป็นไปตามระเบียบฯ  จึงขอเสนอรายชื อคณะกรรมการกาํหนด
ร่างขอบเขตของงาน (Terms  of  Reference : TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา  ดงัผูมี้รายนาม ต่อไปนี(    

&.  ..................................................................................... ประธานกรรมการ 

 (...............ตาํแหน่ง..................) 
$.  ..................................................................................... กรรมการ 

 (...............ตาํแหน่ง..................) 
".  .................................................................................... กรรมการ 

 (...............ตาํแหน่ง..................) 
+.  .................................................................................... กรรมการและเลขานุการ           
 (...............ตาํแหน่ง..................) 
%.  ..................................................................................... กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ   
 (...............ตาํแหน่ง..................) 

                      จึงเรียนมาเพื อนาํเสนอ  อมทร. โปรดพิจารณา 

                      &.  อนุมติัแต่งตั(งคณะกรรมการกาํหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา   
                      $.  หากอนุมติัตามขอ้ & โปรดลงนามในคาํสั งแต่งตั(งคณะกรรมการฯ   ดงัแนบ 

     (.............................................................) 
ตาํแหน่ง............................................................... 
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คําสั งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ที  ..................................../.................................. 

เรื อง  แต่งตั"งคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา 

เพื อปฏิบัติหน้าที ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  พ.ศ. #$%& 

 

 

ดว้ย .........กอง/สาํนกั/สถาบนั.........มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จะดาํเนินการจดัซื!อ/
จา้ง..........................................................................ดงันั!น  เพื อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและถกูตอ้ง 
จึงขออนุมติัจดัซื!อ/จา้ง  ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. %&()       
ขอ้ * (') กาํหนดใหห้วัหนา้หน่วยงานที จะจดัหาพสัดุแต่งตั!งคณะกรรมการกาํหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms  of  

Reference : TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา 

 

เพื อให้การดาํเนินการจดัซื!อ/จา้ง  เป็นไปตามระเบียบฯ  จึงแต่งตั!งคณะกรรมการกาํหนดร่างขอบเขต               
ของงาน (Terms  of  Reference : TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคาซื!อ/จา้ง รายการ....................................................
ดงักล่าวขา้งตน้  โดยมีองคป์ระกอบและหนา้ที   ดงันี! คือ 

 

'.   องค์ประกอบ 

'.  ..................................................................................... ประธานกรรมการ 

 (...............ตาํแหน่ง..................) 
%.  ..................................................................................... กรรมการ 

 (...............ตาํแหน่ง..................) 
#.  .................................................................................... กรรมการ 

 (...............ตาํแหน่ง..................) 
(.  .................................................................................... กรรมการและเลขานุการ           
 (...............ตาํแหน่ง..................) 
&.  ..................................................................................... กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ   
 (...............ตาํแหน่ง..................)  
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!.   หน้าที" 

ใหค้ณะกรรมการถือปฏิบติัตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทาง 

อิเลก็ทรอนิกส์  พ.ศ. %&()  โดยเคร่งครัด 

 

                          ทั!งนี!    ตั!งแต่บดันี! เป็นตน้ไป 

          
สั ง    ณ    วนัที .........................................พ.ศ............... 

        
  

 

 

 

                                    อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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                                               บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กองคลงั   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  โทร.  #  $ ''(  )%'% - *  ต่อ 2132 

ที!   ศธ #%'$.#"/……(เลขที ออก)……            วนัที ….….(วนั เดือน ปี ที จดัทาํ)………….   

เรื!อง    ขอส่งสาํเนาคาํสั งคณะกรรมการกาํหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และ  

          ร่างเอกสารประกวดราคางานจดัซื-อ/จา้ง…………..…(รายการที ซื-อ/จา้ง)……………………………  

เรียน    ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                        

                     ตามที   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดแ้ต่งตั-งคณะกรรมการกาํหนดร่างขอบเขต 

ของงาน (Terms of Reference :TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา   ตามคาํสั งที ….......(เลขที คาํสั ง)…...…….. 

ลงวนัที ………(วนั เดือน ปี ที ออกคาํสั ง)….……….เพื อปฏิบติัหนา้ที ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ
พสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  $%)( สาํหรับงานจดัซื-อ/จา้ง……..…(รายการที ซื-อ/จา้ง)………………… 
ของ………..(หน่วยงานที ไดรั้บงบประมาณ)…….…..…มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ แลว้นั-น 
เพื อใหก้ารปฏิบติังานเป็นดว้ยความเรียบร้อยและถูกตอ้งตามระเบียบฯ มหาวทิยาลยัฯ จึงขอส่งสาํเนาคาํสั งแต่งตั-ง
คณะกรรมการฯ  ดงักล่าวเพื อโปรดทราบและดาํเนินการต่อไป  

        จึงเรียนมาเพื อโปรดพิจารณาลงนามในหนงัสือถึงคณะกรรมการฯ จาํนวน……....ฉบบั ดงัแนบ 

  

                                                                             (………ลงชื อเจา้หนา้ที พสัดุผูจ้ดัทาํ………..)    
                                                                                  ………..……ตาํแหน่ง………………. 
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                                               บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กองคลงั   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  โทร.  #  $ &&'  (%&% - )  ต่อ 2132 

ที!   ศธ #%&$.#"/….(เลขที ออก)……           วนัที ….….(วนั เดือน ปี ที จดัทาํ)………….      

เรื!อง    ขอส่งสาํเนาคาํสั งคณะกรรมการกาํหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  และ  

           ร่างเอกสารประกวดราคาจดัซื,อ/จา้ง……………..(รายการที ซื,อ/จา้ง)…………………………. 

เรียน   ………(ระบุชื!อตามคาํสั!ง)……………… 

                        

                     ตามที  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดแ้ต่งตั,งคณะกรรมการกาํหนดร่างขอบเขต 
ของงาน (Terms of Reference :TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา ตามคาํสั งที …......(เลขที คาํสั ง)…...……..

ลงวนัที ………(วนั เดือน ปี ที ออกคาํสั ง)…………..เพื อปฏิบติัหนา้ที ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ
พสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  $%('  สาํหรับงานงานจดัซื,อ/จา้ง………(รายการที ซื,อ/จา้ง)……………. 
ของ…………….(หน่วยงานที ไดรั้บงบประมาณ)……….………มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
แลว้นั,น เพื อใหก้ารปฏิบติังานเป็นดว้ยความเรียบร้อยและถูกตอ้งตามระเบียบฯ มหาวทิยาลยัฯ จึงขอส่งสาํเนา
คาํสั งแต่งตั,งคณะกรรมการฯ ดงักล่าวเพื อทราบ และฝ่ายพสัดุ กองคลงั ขอนัดประชุมเพื!อพจิารณากาํหนดร่าง

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา ในวันที!……….…(วนั เดือน ปี ที!

นัดประชุม)………….....เวลา…..…(ระบุเวลาที!จะใช้ประชุม)……..น. ณ……….…(สถานที!ประชุม)…...……….. 

 

                     จึงเรียนมาเพื อทราบและดาํเนินการต่อไป 

  

 

                                                                                  (………………ลงชื อ………………..)    
                                                                                 …………….…ตาํแหน่ง………………. 
                                                                                                 ผูอ้าํนวยการกองคลงั 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกาํหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา 

งานก่อสร้าง………………………(รายการที!ซื"อ/จ้าง)…………………………….. 

ของ………….(หน่วยงานที!ได้รับงบประมาณ)…………..  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ครั"งที! …….…(ครั"งที!ประชุม)………… 

เมื!อวนัที!………..(วนั เดือน ปี ที!ประชุม)….…………. 

ณ  ……………(สถานที!ประชุม)……………….. 

--------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

              &.  ……………(ระบุชื!อ-นามสกุล)………………….           ประธานกรรมการ          

2. ……………(ระบุชื!อ-นามสกุล)……………….....           กรรมการ 

3. ……………(ระบุชื!อ-นามสกุล)…………...……..           กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

              1.  ……………(ระบุชื!อ-นามสกุล)……………..…...    (ถา้มี) 

เริ!มประชุมเวลา   ….…(ระบุเวลาเริ!มประชุม)……..  น. 

ระเบียบวาระที! 1 เรื!องที!ประธานแจ้งให้ที!ประชุมทราบ 

                      &.  งานจดัซื'อ/จา้ง……………………(รายการที!ซื'อ/จา้ง)………………...…………………. 
 ของ………….(หน่วยงานที!ไดรั้บงบประมาณ)……....……….จะตอ้งดาํเนินการหาผูรั้บจา้งดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ซึ! งแบบรูปรายการ และประมาณราคากลาง ไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยัฯ เรียบร้อยแลว้ 

                      $. คณะกรรมการกาํหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสาร
ประกวดราคา  จะตอ้งปฏิบติัหนา้ที!ดงันี'  
                                   -    พิจารณากาํหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)   
                                   -    พิจารณากาํหนดร่างเอกสารประกวดราคา 

ที!ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที! 2  เรื!องพจิารณา 

                         เรื!องที!  "   การกาํหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR) 
(รายละเอียดดงัแนบ) 
                         เรื!องที! 2   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์    

(รายละเอียดดงัแนบ) 
                      คณะกรรมการฯ  มีมติรับร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  และร่างเอกสาร
ประกวดราคาจดัซื&อ/จา้ง…………………………….(รายการที!ซื&อ/จา้ง)………………...………………….
ของ…….…..(หน่วยงานที!ไดรั้บงบประมาณ)…....………..มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  

และมอบฝ่ายพสัดุ กองคลงั นาํเสนอ อมทร. พิจารณาอนุมติัและนาํร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
และร่างเอกสารประกวดราคางานดงักล่าว ประกาศเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องกรมบญัชีกลาง และเวบ็ไซตข์อง
มหาวทิยาลยัฯ ต่อไป 

 ระเบียบวาระที!  #    เรื!องอื!น  ๆ   

                      ไม่มี 

 เลกิประชุมเวลา  ……(ระบุเวลาปิดประชุม).……  น.                                                                                                                                                                              
                                                                                    

 

                                                                                    ……….(ลงชื!อผูจ้ดรายงานการประชุม)…….…..                                                        

                                                                                                       ผูจ้ดรายงานการประชุม 
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ร่างขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR) 

ประกวดราคาซื!อ/จ้าง.........................(รายการที"ซื!อ/จ้าง)…………………………….. 

ของ……….(หน่วยงานที"ได้รับงบประมาณ)………..มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

ด้วยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

#.  ความเป็นมา 

                      ..............................(ระบุเหตุผลความเป็นมาที!จาํเป็นตอ้งซื'อหรือจา้ง........................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

$.  วตัถุประสงค์ 

        $.&  ............................(ระบุวตัถุประสงคที์!ซื'อหรือจา้ง)............................................................... 
..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

                     $.$  ............................(ระบุวตัถุประสงคที์!ซื'อหรือจา้ง)............................................................... 
..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

2.3 ............................(ระบุวตัถุประสงคที์!ซื'อหรือจา้ง).............................................................. 
..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

%.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา                 
                      ".&   ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที!ประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                      ".$   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้!ถูกระบุชื!อไวใ้นบญัชีรายชื!อผูทิ้'งงานของทางราชการและได ้

แจง้เวยีนชื!อแลว้หรือไม่เป็นผูที้!ไดรั้บผลของการสั!งใหนิ้ติบุคคล หรือบุคคลอื!นเป็นผูทิ้'งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
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3.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื!น และ/หรือตอ้งไม่ 
เป็นผูมี้ประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วนัประกาศ
ประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.8  ตามเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                      3.4   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ& หรือความคุม้กนั ซึ! งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ'นศาล 

ไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั!งใหส้ละสิทธิ& และความคุม้กนัเช่นวา่นั'น 

                      ".%   ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลที!มีอาชีพในการรับเหมาก่อสร้าง  โดยมีผลงานการก่อสร้าง
ประเภทเดียวกนักบังานที!ประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ …………… 

……....(ระบุจํานวนเงิน ตํ!ากว่า 10 ล้านบาท คิด 25%, ตั"งแต่ 10 ล้านบาทขึ"นไป คิด 50%...............……บาท 

(…………………………..…..........................................................................) และเป็นผลงานที!เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ!น รัฐวสิาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที!มหาวทิยาลยัฯ เชื!อถือ ผลงานดงักล่าวตอ้งเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั'น และเป็น
ผลงานที!ก่อสร้างในประเทศไทยที!มีอายไุม่เกิน % ปี นบัจากวนัที!ทาํการก่อสร้างแลว้เสร็จถึงวนัยื!นเอกสาร
ประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์                       

#.  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ   
                    ......................(ระบุจาํนวนแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ).................................. 
.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

$.  ระยะเวลาดําเนินการในการประกวดราคา 

                    ระหวา่งเดือน.................(ระบุช่วงเวลาที!ใชใ้นการดาํเนินงาน)............................ 

%.  ระยะเวลาส่งมอบพสัดุ/ส่งมอบงาน  
                    ส่งมอบพสัดุ/ส่งมอบงาน ภายในระยะเวลา...............วนั (.........................) นบัถดัจากวนัลงนาม
ในสัญญา 
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!.  ราคาสูงสุดที"ใช้ในการประกวดราคา 

            จดัซื&อ/จา้ง………………………(รายการที!ซื&อ/จา้ง)…….…..……………………………………….             
                    -  ราคากลาง (สาํหรับงานก่อสร้าง)  จาํนวน........(ระบุจาํนวนเงินที!ประมาณราคาได)้........บาท 

                                                     (...............................................................................................................) 
                    -  งบประมาณ          จาํนวน............(ระบุจาํนวนเงินที!ไดรั้บ)..............บาท  
                                                     (...............................................................................................................) 
                    -  งวดงานทั&งหมด (สาํหรับงานก่อสร้าง)   จาํนวน…....(ระบุจาํนวนงวดของงาน)........งวด 

 

#.  สถานที"ติดต่อเพื"อขอทราบข้อมูลเพิ"มเติมหรือเสนอแนะวจิารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว 

ได้ที" 

$.  ทางไปรษณย์ี 

ส่งถึง หวัหนา้เจา้หนา้ที!พสัดุ 

                     กองคลงั  สาํนกังานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  '*  หมู่ "  ถนนพุทธมณฑลสาย %  ตาํบลศาลายา  
                     อาํเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  +",+# 

 %.  โทรศัพท์    #-$--'-0%-%-+ ต่อ 2132 

&.  โทรสาร      #-$--'-%#%"   
'.  ทางเวบ็ไซต์ http://fis.rmutr.ac.th 

5.  E-Mail          gprocurement@rmutr.ac.th 

                          

                                              (ลงชื!อ).................(ชื!อ-นามสกุล)...................ประธานคณะกรรมการ          
                                                                 (...................(ตาํแหน่ง)......................)    

                                              (ลงชื!อ)................ชื!อ-นามสกุล).....................กรรมการ          
                                                                 (..................(ตาํแหน่ง).......................) 

                                              (ลงชื!อ)................ชื!อ-นามสกุล)....................กรรมการและเลขานุการ 

                                                        (...................(ตาํแหน่ง)......................)                                          
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                                               บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กองคลงั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  โทร. # $ ''( )%'% - * ต่อ 2130  

ที!   ศธ #%'$.#"/…..(เลขที!ออก)……               วนัที!……(วนั เดือน ปี ที!จดัทาํ)…………   

เรื!อง   ขออนุมติัร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา 

           งานจดัซื-อ/จา้ง …………….…(รายการที!ซื-อ/จา้ง)……………………….……………………   

เรียน    ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                        ตามที! มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดมี้คาํสั!งแต่งตั-งคณะกรรมการกาํหนด 
ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคางานจดัซื-อ/จา้ง……………  
…………(รายการที!ซื-อ/จา้ง)………….….....……ของ…..........(หน่วยงานที!ไดรั้บงบประมาณ)…......…….  
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ความละเอียดทราบแลว้นั-น 

                     บดันี-  คณะกรรมการฯ ไดด้าํเนินการกาํหนดร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)  
และร่างเอกสารประกวดราคางานจดัซื-อ/จา้ง…………..……(รายการที!ซื-อ/จา้ง)…...……….……….....……

ของ…..........(หน่วยงานที!ไดรั้บงบประมาณ)….......……. ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  เสร็จเรียบร้อยแลว้    

                     จึงเรียนมาเพื!อโปรดนาํเสนอ  อมทร.  พิจารณา 

                       1. อนุมติัร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคางาน
จดัซื-อ/จา้ง…………….….(รายการที!ซื-อ/จา้ง)……….………....……..…ของ…...............(หน่วยงานที!ไดรั้บ
งบประมาณ)……….....…….ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที!คณะกรรมการฯ  เสนอ 

                     2. หากอนุมติัตามขอ้ & มอบฝ่ายพสัดุ  กองคลงั  นาํร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference 

:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องกรมบญัชีกลาง และทางเวบ็ไซตข์อง
มหาวทิยาลยัฯ เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ " วนัคือตั-งแต่วนัที!………………………ถึงวนัที!........……….………... 
และปิดประกาศ ณ ที!ทาํการของมหาวทิยาลยัฯ ดว้ย 

                              

                                                                                 (………ลงชื!อเจา้หนา้ที!พสัดุผูจ้ดัทาํ………..)    
                                                                                      ………..……ตาํแหน่ง………………. 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กองคลงั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ โทร.02-889-4585-7  ต่อ 2130   

ที!   ศธ  $&(%.$#/     วนัที!             

เรื!อง  รายงานขออนุมติัจดัซื อ/จา้ง  ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์          

เรียน   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 
 

ตามที"  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ไดรั้บงบประมาณ...................................... 
เพื"อดาํเนินการจดัซื อ/จ้าง รายการ....................................................................  วงเงิน.....................บาท 
(.................................................................)  เพื"อใชภ้ายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   บดันี    
คณะกรรมการได้กาํหนดรายละเอียดเพื"อประกอบการจดัซื อ/จา้ง เรียบร้อยแล้ว  ฝ่ายพสัดุ  จึงขอรายงานการ
จดัซื อ/จ้าง  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. %&#& และฉบบัแก้ไขเพิ"มเติมฯ ข้อ %+  
ดงัต่อไปนี  

".  เหตุผลและความจําเป็นที!จะซื#อ/จ้าง   
$. รายละเอยีดของงานที!จะซื#อ/จ้าง   
%.  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ    
&. วงเงินที!จะซื#อ/จ้าง   

'.  กาํหนดระยะเวลาที!ต้องการใช้    
(. วธีิที!จะซื#อ/จ้าง  และเหตุผลที!ต้องซื#อ/จ้าง  ด้วยวธีินี# 

,.' วธีิที"จะซื อ/จา้ง โดยวธีิประกวดราคาซื อ/จา้ง  ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามระเบียบ
สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. %&-0   

,.%   เหตุผลที"ตอ้งซื อ/จา้ง  ดว้ยวิธีนี   เนื"องจากวงเงินที"จะซื อ/จา้ง  มีมูลค่าตั งแต่  %,$$$,$$$ บาท 
ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. %&-0   

                    7. ข้อเสนออื!น ๆ  ประกอบด้วยการขออนุมัติแต่งตั#งคณะกรรมการต่าง ๆ  ดังนี#คือ 

    7.1     คณะกรรมการประกวดราคา   โดยมีองคป์ระกอบ  ดงันี   
+.'.'  ...........................................              ประธานกรรมการ 

+.'.%  ...........................................  กรรมการ 

+.'.#  ............................................       กรรมการ 

       7.1.5  ...........................................  กรรมการและเลขานุการ 

+.'.,  ............................................  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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จึงเรียนมาเพื"อโปรดนาํเสนอ  อมทร.  พิจารณา 

'.  อนุมติัให้ดาํเนินการจดัซื อ/จา้ง  รายการ ...................................วงเงิน......................บาท 
(............................................................)ดว้ยวิธีประกวดราคาซื อ/จา้ง  ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และมอบ
ใหฝ่้ายพสัดุ  กองคลงั  เป็นผูด้าํเนินการ   

2. อนุมติัให้.........(บริษทั/ห้าง/ร้าน)....................... เป็นผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์                 
โดยกาํหนดให้เสนอราคาในวนัที" ............................................. ตั งแต่เวลา.................น.  เป็นต้นไป  ณ  
......................................................................................... 

3.  ลงนามในหนงัสือแต่งตั งคณะกรรมการประกวดราคา   จาํนวน................ฉบบั  
                      *. ลงนามในประกาศประกวดราคาซื อ/จา้ง  ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   จาํนวน...............ฉบบั                                          
                      &. ลงนามในหนงัสือแจง้หน่วยงานที"เผยแพร่ข่าวประกวดราคา   จาํนวน.................ฉบบั   

                             

 

       (     ) 
ตาํแหน่ง....................................................................  
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                                            บันทึกข้อความ                       

ส่วนราชการ   กองคลงั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ โทร. ' # (() *$($ - , ต่อ 2132 

ที!   ศธ '$(#.'%/……(เลขที ออก)………               วนัที ……(วนั เดือน ปี ที จดัทาํ)…………   

เรื!อง   เสนอรายชื อคณะกรรมการกาํหนดร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และร่าง   

           เอกสารประกวดราคาจดัซื!อ/จา้ง………………(รายการที ซื!อ/จา้ง)………………………………….             

เรียน    ผูอ้าํนวยการกองคลงั                    

                        ตามที  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดแ้ต่งตั!งแต่งตั!งคณะกรรมการ
ประกวดราคา ตามคาํสั งเลขที ……......./…..........…ลงวนัที ………………….....………เพื อปฏิบติัหนา้ที 
ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. #$*) ขอ้ ), ขอ้ &'  
และขอ้ && สาํหรับงานจดัซื!อ/จา้ง……………...………(รายการที ซื!อ/จา้ง)……………………………… 
ของ………………(หน่วยงานที ไดรั้บงบประมาณ)…….......…….แลว้นั!น เพื อใหก้ารปฏิบติังานเป็นดว้ย
ความเรียบร้อย และถูกตอ้งตามระเบียบฯ ฝ่ายพสัดุ  กองคลงั  จึงขอส่งสาํเนาคาํสั งแต่งตั!งคณะกรรมการฯ  
ดงักล่าวเพื อโปรดทราบและดาํเนินการต่อไป  

                   จึงเรียนมาเพื อโปรดลงนามในหนงัสือส่งสาํเนาคาํสั งคณะกรรมการฯ จาํนวน.…..….ฉบบั 
(ดงัแนบ) 

                                                                                                  

                                                                           (………ลงชื อเจา้หนา้ที พสัดุผูจ้ดัทาํ………..)    
                                                                                ………..……ตาํแหน่ง………………. 
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                                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กองคลงั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทร. & # ''( )$'$ - * ต่อ 2132 

ที!   ศธ &$'#.&%/           วนัที    

เรื!อง   ขอส่งสาํเนาคาํสั งคณะกรรมการประกวดราคา 

เรียน   …………………………………………………                                            

                        ตามที  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดแ้ต่งตั!งแต่งตั!งคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามคาํสั ง…………….../….....……ลงวนัที ……………………….………....งานจดัซื!อ/จา้ง 

………………………………………………………….ของ……………………………………………… 
เพื อปฏิบติัหนา้ที ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. #$)(  
ขอ้ (, ขอ้ -&  และขอ้ -- ดงันี! คือ 

                      -. กาํหนดรับเอกสารประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ขอ้เสนอดา้นเทคนิค) ในวนัที ....…… 
……………………………………..ตั!งแต่เวลา………………..น.  ณ  หอ้งประชุมกองคลงั  สาํนกังาน
อธิการบดี  และพิจารณาคดัเลือกเบื!องตน้เพื อหาผูมี้สิทธิเสนอราคา  ในวนัที ………………………............

ตั!งแต่เวลา……………….น.  เป็นตน้ไป 

                         #.   กาํหนดวนัเสนอราคาของผูมี้สิทธิเสนอราคาดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)   ในวนัที  
.........................................................ตั!งแต่เวลา.........................น.  เป็นตน้ไป ณ .......................................... 
........................................................................................................................................................................ 

                     ดงันั!น  จึงขอส่งเอกสาร   จาํนวน  %  ฉบบัคือ 

1. สาํเนาคาํสั งแต่งตั!งคณะกรรมการฯ  จาํนวน  -  ฉบบั   
2. ประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  จาํนวน  -  ฉบบั 

3. กาํหนดการในวนัเสนอราคา(Auction)   จาํนวน  1  ฉบบั 

                   จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ 

 

                                                           (..............................................................)         

                                                                                 ผูอ้าํนวยการกองคลงั     
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ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เรื!อง  ประกวดราคาซื"อ………..... (รายการที!ซื"อ)…………………………… 

ของ.................(หน่วยงานที!ได้รับงบประมาณ)………….. 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

       
 

                   ดว้ย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซื อดว้ยวธีิ 
การทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการ 

1. .........................................(ระบุรายการที"จดัซื อ พร้อมจาํนวน).......................................... 
2. .........................................(ระบุรายการที"จดัซื อ พร้อมจาํนวน).......................................... 

                     หลกัประกนัซอง จาํนวน………………...บาท (…………..…….………………………………) 

กาํหนดส่งมอบของภายใน.............วนั (..................วนั) นบัถดัจากวนัที"ลงนามในสัญญาซื อขาย 

                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี" 
                    #.&  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุที"ประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                     #.#  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้"ถูกระบุชื"อไวใ้นบญัชีรายชื"อผูทิ้ งงานของทางราชการ และไดแ้จง้
เวยีนชื"อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้"ไดรั้บผลของการสั"งใหนิ้ติบุคคล หรือบุคคลอื"นเป็นผูทิ้ งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

                     2.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื"น และ/หรือตอ้งไม่เป็นผู ้
มีประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคา 
จา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม
ตามขอ้ 1.8 

                     2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ' หรือความคุม้กนั ซึ" งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย   
เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั"งใหส้ละสิทธิ' และความคุม้กนัเช่นวา่นั น 

                     2.5   ผูเ้สนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบื องตน้ในการจา้งของมหาวทิยาลยัฯ 
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                     กาํหนดยื"นเอกสารประมูลดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวนัที"…….......………….…………… 
ระหวา่งเวลา………….…..น. ถึง…….……..…น. ณ หอ้งประชุมกองคลงั สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย $ ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
และประกาศรายชื"อผูมี้สิทธิไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคาในวนัที"……..…………………………………  
เวลา……………….น.  

                     กาํหนดเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวนัที"…………………………………………
เวลา……………..น. เป็นตน้ไป ณ…….......................(ชื"อตลาดกลางฯ ที"เลือกพร้อมที"อยู)่............................... 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

                        ผูส้นใจ ติดต่อขอรับเอกสารและ/หรือซื อแบบรูปรายการพร้อมเอกสารประกวดราคาซื อ/จา้งดว้ย
วธีิการทางเล็กทรอนิกส์ไดที้"ฝ่ายพสัดุ กองคลงั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาํบลศาลายา 
อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ระหวา่งวนัที"………………………...ถึงวนัที"…..….…………………….
หรือดูรายละเอียดไดที้"เวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th และที"เวบ็ไซต ์http://fis.rmutr.ac.th  หรือสอบถามทาง
โทรศพัทห์มายเลข  & #''* $&$%  และหมายเลข  & #''*  +$'$ – ,  ต่อ 2130 - 2132  ในวนัและเวลาราชการ 

   

                                              ประกาศ  ณ  วนัที"…………………………พ.ศ. …….……… 

 

 

 

                                                                      .............................(ลงชื"อ)................................ 
                                                               อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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เอกสารประกวดราคาซื!อด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  เลขที"  ………………….. 

การซื!อ…………………(ระบุประเภท/ชนิดของพสัดุที"ซื!อ)……………… 

ตามประกาศ  ………………(ระบุชื"อส่วนราชการที"ออกประกาศ)…………….. 

ลงวนัที"  …………………………………………. 
----------------------------------------- 

  ……… (ระบุชื"อส่วนราชการที"ออกประกาศ) ………  ซึ" งต่อไปนี เรียกวา่  “กรม” (หน่วยงาน
จดัหา) * มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซื อ …………………………………………….  ดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ  ดงันี  
 1. …………………………………………………………….  จาํนวน  ……………. 

 2. …………………………………………………………….  จาํนวน  ……………. 

   ……….………………ฯลฯ………………………………   

ซึ" งพสัดุที"จะซื อนี ตอ้งเป็นของแท ้  ของใหม่  ไม่เคยใชง้านมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยูใ่นสภาพที"จะใช้
งานไดท้นัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที"กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี   โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด  ดงัต่อไปนี  

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื!อด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

  1.1 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

1.2 แบบใบยื"นขอ้เสนอการประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1.3 หนงัสือแสดงเงื"อนไขการซื อและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  1.* แบบสัญญาซื อขาย 

  1.$ แบบหนงัสือคํ าประกนั 

        ** (1) หลกัประกนัซอง   
              (2) หลกัประกนัสัญญา 

        ** (3) หลกัประกนัการรับเงินค่าพสัดุล่วงหนา้ 

  1.+ บทนิยาม 

   (1) ผูเ้สนอราคาที"มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

   (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

  1., แบบบญัชีเอกสาร 

   (1) บญัชีเอกสารส่วนที"  1 

(2) บญัชีเอกสารส่วนที"  2 
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 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

  2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุที"ประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้"ถูกระบุชื"อไวใ้นบญัชีรายชื"อผูทิ้ งงานของทางราชการและ
ไดแ้จง้เวยีนชื"อแลว้  หรือไม่เป็นผูที้"ไดรั้บผลของการสั"งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื"นเป็นผูทิ้ งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

  2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื"น และ/หรือตอ้ง
ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรม  ตามขอ้  1.( 

  2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ) หรือความคุม้กนั  ซึ" งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ นศาล
ไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั"งใหส้ละสิทธิ) และความคุม้กนัเช่นวา่นั น 

    ** 2.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบื องตน้ในการซื อของกรม 

 3. หลกัฐานการเสนอราคา 

  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

  3.1 ส่วนที!  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี" 
   (1)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

         (ก)  หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ื"นสาํเนาหนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล  บญัชีรายชื"อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

      (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ื"นสาํเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายชื"อกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  และ
บญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

   (2)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที"มิใช่นิติบุคคล  ใหย้ื"น
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั น  สาํเนาขอ้ตกลงที"แสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี)  สาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน  พร้อมทั งรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
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   (3)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ื"นสาํเนา
สัญญาของการเขา้ร่วมคา้  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีที"ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที"มิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ื"นสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ใหย้ื"น
เอกสารตามที"ระบุไวใ้น  (1) 

   (4)  ……………(ระบุเอกสารอื"นตามที"ส่วนราชการที"ดาํเนินการจดัซื อเห็นสมควร
กาํหนด  เช่น  สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ"ม เป็นตน้)  ……………….. 

   (5)  บญัชีเอกสารส่วนที"  1  ทั งหมดที"ไดย้ื"นตามแบบในขอ้  1.(  (1)   

 

  3.2 ส่วนที!  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี" 

   (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้  4.3  

   (2)  หนงัสือมอบอาํนาจซึ"งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที"ผูเ้สนอราคา
มอบอาํนาจใหบุ้คคลอื"นทาํการแทน 

       **   (3) หลกัประกนัซอง  ตามขอ้  5 

   (4)  บญัชีเอกสารส่วนที"  2  ทั งหมดที"ไดย้ื"นตามแบบในขอ้  1.(  (2) 

 4. การเสนอราคา 

  4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยื"นข้อเสนอตามแบบที"กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี  โดยไม่มีเงื"อนไขใดๆ  ทั งสิ น  และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้ง
ครบถว้น  ลงลายมือชื"อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน 

  4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ไม่เกิน ……… วนั นบัถดัจากวนัลงนาม
ในสัญญาซื อขาย 

  4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลกัษณะ
เฉพาะของ…………………………… ไปพร้อมเอกสารส่วนที"  1  และเอกสารส่วนที"  2  เพื"อประกอบการ
พิจารณาหลกัฐานดงักล่าวนี กรมจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

   สาํหรับแคตตาล็อกที"แนบให้พิจารณา  หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสาํเนา
ถูกตอ้ง  โดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจ์ะ
ขอดูตน้ฉบบัแคตตาล็อก  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาให ้ คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบ
ภายใน …………………  วนั 
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   ** 4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุที"เสนอ  จาํนวน………… (หน่วย)  เพื"อใชใ้น
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั งนี   กรมจะไม่รับผดิชอบในความ
เสียหายใด ๆ  ที"เกิดขึ นแก่ตวัอยา่งดงักล่าว ตวัอยา่งที"เหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ กรมจะคืนให้แก่ผูเ้สนอราคา 

  &.$ ก่อนยื"นเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผูเ้สนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี"ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคา  

ทั งหมดเสียก่อนที"จะตกลงยื"นขอ้เสนอตามเงื"อนไขในเอกสารประกวดราคาซื อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

  &.) ผูเ้สนอราคาจะต้องยื"นเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในวนัที" ……………ระหวา่งเวลา…………..น. ถึง…………….น. ณ ………………….. 

        เมื"อพน้กาํหนดเวลายื"นเอกสารประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
จะไม่รับเอกสารเพิ"มเติมโดยเด็ดขาด 

   คณะกรรมการประกวดราคาจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา 

แต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาที"มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื"น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามขอ้  1.)  (1)  ณ  วนัประกาศประกวด
ราคาซื อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ 3.2 และแจง้ผูเ้สนอ
ราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื"นใดที"มี
หลกัฐานว่า ผูเ้สนอราคารับทราบแลว้ 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที"มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตาม                  
ขอ้  1.)  (2)  คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื"อผูเ้สนอราคารายนั นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา  และกรมจะ
พิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้ งงาน  

   ผูเ้สนอราคาที"ไม่ผา่นการคดัเลือกเบื องตน้เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที"มีผลประโยชน์ 
ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื"น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซื อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคา 
ที"กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือผูเ้สนอราคาที"ไม่ผา่นคุณสมบติั
ทางดา้นเทคนิคอาจอุทธรณ์คาํสั"งดงักล่าวต่อหวัหนา้หน่วยงานที"จดัหาพสัดุภายใน 3 วนันบัแต่วนัที"ได ้
รับแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉยัอุทธรณ์ของหัวหนา้หน่วยงานที"จดัหาพสัดุใหถื้อ
เป็นที"สุด 
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 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื อทาง อิเล็กทรอนิกส์ ประสบ
ขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปให้แลว้เสร็จภายในเวลาที"กาํหนดไวค้ณะกรรมการประกวดราคาจะสั"ง
พกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื"อสารกบับุคคลอื"น และเมื"อ
แก้ไขขอ้ขดัขอ้งแล้ว จะให้ดาํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั นตอนที"คา้งอยู่ภายในเวลาของการ
เสนอราคาที"ยงัเหลือก่อนจะสั"งพกักระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้งสิ นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จ
ไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั"งยกเลิกกระบวนการ
เสนอราคา และกาํหนดวนั เวลาและสถานที" เพื"อเริ"มตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ให้ผูมี้สิทธิ
เสนอราคาทุกรายที"อยูใ่นสถานที"นั นทราบ 

  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหวา่งการ
ประกวดราคาฯ  เพื"อใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

  (.) ผูเ้สนอราคาที"มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงันี  
(1) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงนามในหนงัสือแสดงเงื"อนไขการซื อและการจา้งดว้ย

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  
   (#) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้ง
เริ"มตน้ที"……………บาท 

 (%) ราคาที"เสนอจะตอ้งเป็นราคาที"รวมภาษีมูลค่าเพิ"ม และภาษีอื"น ๆ (ถา้มี) รวม
ค่าใชจ่้ายทั งปวงไวด้ว้ยแลว้ 

 (() ราคาที"เสนอในการประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้ง 

ตํ"ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

 ($) หา้มผูเ้สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื"อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ นแลว้ 
จะตอ้งยืนยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที"ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที"เสนอหลงัสุด 

    (*) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่…………..วนันบัแต่วนั
ยนืยนัราคาสุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยนืราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที"ตนเสนอไว ้  และจะถอน
การเสนอราคามิได ้

 ()) ผูเ้สนอราคาที"เขา้ร่วมประกวดราคาฯ จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการจดั
ประกวดราคาฯ และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั งนี จะแจง้ให้
ทราบในวนัเสนอราคา 
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    5. หลกัประกันซอง 

  ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื"นซองเอกสารทางดา้นเทคนิค  

จาํนวน…………..บาท (………………………….) โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการคํ าประกนั 
ตั งแต่วนัยื"นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ นสุดการยนืราคา โดยหลกัประกนัใหใ้ช้
อยา่งหนึ"งอยา่งใดดงัต่อไปนี    
  5.1 เงินสด 

  5.2 เช็คที"ธนาคารสั"งจ่ายใหแ้ก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัที"ที"ยื"นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 

หรือก่อนหนา้นั นไม่เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 

  5.3 หนงัสือคํ าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ าประกนัดงัระบุ 

ในขอ้ 1.$ (1) 

  5.4 หนงัสือคํ าประกนัของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์  ที"ไดรั้บอนุญาต
ใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื"อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ซึ" งไดแ้จง้เวยีนชื"อใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือ                  

คํ าประกนัดงัระบุในขอ้  1.$ (1) 

 5.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

  หลกัประกนัซองตามขอ้นี  กรมจะคืนใหผู้เ้สนอราคาหรือผูค้ ํ าประกนัภายใน 15 วนั นบัถดั
จากวนัที"ไดพ้ิจารณาในเบื องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที"คดัเลือกไวซึ้" งเสนอราคาตํ"าสุด              
จะคืนใหต่้อเมื"อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื"อผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

          การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี ย 

 6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

  6.1 ในการประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์นี  กรมจะพิจารณาตดัสินดว้ย…...……

ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)**…………………….. 

 6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื"นหลกัฐานการเสนอ 

ราคาไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื"นเอกสารประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูเ้สนอราคาราย
นั น เวน้แต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผดิพลาดไปจากเงื"อนไขของเอกสารประกวด
ราคาซื อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที"มิใช่สาระสาํคญั ทั งนี  เฉพาะในกรณีที"พิจารณาเห็นวา่จะ
เป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั น 
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 6.3  กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณี
ดงัต่อไปนี  
  (1) ไม่ปรากฏชื"อผูเ้สนอราคารายนั น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประมูลซื อดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม 

   (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื"อนไข ที"กาํหนดในเอกสารประกวดราคาซื อ
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที"เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ 

ผูเ้สนอราคารายอื"น 

 6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาํ
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา  หรือกรมมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคา ชี แจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอ้เทจ็จริงอื"นใดที"เกี"ยวขอ้ง กบัผูเ้สนอราคาได ้ กรมมีสิทธิที"จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา หากหลกัฐาน
ดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกตอ้ง 

 6.5 กรมทรงไวซึ้" งสิทธิที"จะไม่รับราคาตํ"าสุด หรือราคาหนึ"งราคาใด หรือราคาที"เสนอทั งหมด 

ก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกซื อในจาํนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ"งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัซื อเลยก็ได ้ สุดแต่จะพิจารณา 
ทั งนี  เพื"อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั และให้ถือวา่การตดัสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้ รวมทั งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้ งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาที"ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่
ก็ตาม หากมีเหตุที"เชื"อไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือ
ใชชื้"อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื"นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

 6.6 ในกรณีที"ปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์
วา่ ผูเ้สนอราคาที"มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูเ้สนอราคาที"มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื"น 
หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ 
ประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาที"กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.) กรมมีอาํนาจที"จะตดัรายชื"อผูเ้สนอราคาที"มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก
ดงักล่าว และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั นเป็นผูทิ้ งงาน 
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 7. การทาํสัญญาซื!อขาย 

 7.1 ในกรณีที"ผูช้นะการประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูค้า้) สามารถ 

ส่งมอบสิ"งของได ้ ครบถว้นภายใน 5 วนัทาํการของทางราชการ นบัแต่วนัที"ทาํขอ้ตกลงซื อ กรมอาจจะ
พิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ แทนการทาํสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุ ในขอ้ 1.) ก็ได ้

 7.2 ในกรณีที"ผูช้นะการประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบ 

สิ"งของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัทาํการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลงเป็น
หนงัสือ ตามขอ้ 7.1 ผูช้นะการประมูลซื อดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งทาํสัญญาซื อขาย ตามแบบ
สัญญาดงัระบุในขอ้ 1.) หรือในกรณีที"หน่วยงานระดบักรมที"รวมกนัประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผูช้นะการประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ทาํสัญญากบักรมเจา้ของ   
งบประมาณแต่ละกรมโดยตรงกบักรมภายใน.....….....วนันบัถดัจากวนัที"ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนั
สัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ.....................ของราคาสิ"งของที"ประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ได ้ ใหก้รมยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ"งอยา่งใดดงัต่อไปนี    

                           (1) เงินสด 

 (2) เช็คที"ธนาคารสั"งจ่าย ให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัที" ที"ทาํสัญญาหรือ ก่อนหนา้นั น 

ไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 

 (3) หนงัสือคํ าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ าประกนั ดงัระบุใน 
ขอ้ 1.$ (2) 

 (4) หนงัสือคํ าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ที"ไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื"อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ" งไดแ้จง้เวยีนชื"อใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ าประกนั ดงั
ระบุในขอ้ 1.$ (2) 

 (5) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

 หลกัประกนันี จะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัที"คู่สัญญา พน้จากขอ้
ผกูพนัตามสัญญาซื อขายแลว้ 

 8. อตัราค่าปรับ 

                   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื อขายขอ้ 10 ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ………….ต่อวนั 
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 9. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

 ผูช้นะการประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ" งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือ
ทาํสัญญาซื อขาย ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.) แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของ 

สิ"งของที"ซื อขายที"เกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่…….....…ปี…........เดือนนบัถดัจากวนัที"ผูซื้ อรับมอบ 
โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน…...…….วนั นบัถดัจากวนัที" ไดรั้บแจง้
ความชาํรุดบกพร่อง 

   **10.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 

 ผูเ้สนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหนา้ ในอตัราไม่เกินร้อยละ…..….ของราคาสิ"งของ 

ที"เสนอขาย แต่ทั งนี  จะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหนา้ เป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย หรือหนงัสือ 

คํ าประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.$ (3) หรือหนงัสือคํ าประกนัของบริษทัเงินทุน 
หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที"ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื"อการพาณิชย ์และประกอบธุรกิจ
คํ าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ" งไดแ้จง้เวยีนชื"อใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ 
โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.$ (3) ใหแ้ก่กรมก่อนการรับชาํระเงินล่วงหนา้นั น 

 11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื!น ๆ 

 **11.1 เงินค่าพสัดุสาํหรับการซื อครั งนี  ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี.........................เงินกู้
จาก…….........…..และเงินช่วยเหลือจาก……………………….. 
 การลงนามในสัญญาจะกระทาํได ้ ต่อเมื"อกรมไดรั้บอนุมติัเงินจากงบประมาณ 

ประจาํปี.....................เงินกูจ้าก…………….และเงินช่วยเหลือจาก………………………..แลว้เท่านั น 

 11.2 เมื"อกรมไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูข้าย และไดต้กลงซื อสิ"งของตามการ
ประกวดราคาซื อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั"งหรือนาํสิ"งของดงักล่าวเขา้มาจาก
ต่างประเทศ และของนั นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที"มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขน
ไดต้ามที"รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซึ" งเป็นผูข้าย จะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี  
 (1) แจง้การสั"งหรือนาํสิ"งของที"ซื อขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ภายใน 7 วนั นบัตั งแต่วนัที"ผูข้ายสั"ง หรือซื อของจากต่างประเทศ 
เวน้แต่เป็นของที"รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื"นใด 
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 (2) จดัการใหสิ้"งของที"ซื อขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที"มีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวใีหบ้รรทุกสิ"งของนั น โดยเรืออื"นที"มิใช่เรือไทย ซึ" งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุก
ของลงเรืออื"น หรือเป็นของที"รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออื"น 

  (3) ในกรณีที"ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

 1&.3 ผูเ้สนอราคาซึ" งไดย้ื"นเอกสารประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมฯ แลว้ 
จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื"อไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคาแลว้ตอ้งเขา้ร่วม เสนอ
ราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื"อนไขที"กาํหนดใน ขอ้ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั น 

กรมจะริบหลกัประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอื"น (ถา้มี) รวมทั งอาจ
พิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้ งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

 11.(  ผูเ้สนอราคาซึ" งกรมไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาที" 
ทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 กรมจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ าประกนั
ซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอื"น (ถา้มี) รวมทั งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้ งงาน  
ตามระเบียบของทางราชการ 

 11.$ กรมมีสิทธิที"จะแกไ้ขเพิ"มเติมเงื"อนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็น ของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

                                                                   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

                                                                             …………….(วนั เดือน ปี)……… 

 

หมายเหตุ *คาํวา่ “กรม” อาจเลือกใชค้าํอื"นเช่น “จงัหวดั” “สาํนกังาน” ไดต้ามความเหมาะสม  
และใหใ้ชค้าํดงักล่าว ในส่วนที"เกี"ยวขอ้งทั งหมด 

  **ใหห้วัหนา้ส่วนราชการผูด้าํเนินการประมูลซื อดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลือกใชต้าม
ความจาํเป็น 

  ***ให้ระบุชื"อกรม จงัหวดั หรือส่วนราชการ หน่วยงานที"จดัหา พร้อมประทบัตราชื"อ
ส่วนราชการ โดยหวัหนา้เจา้หนา้ที"พสัดุ เป็นผูล้งชื"อยอ่กาํกบัตรา 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  เลขที!  ………………….. 

การจ้าง…………………(ระบุชื!องานที!จ้าง)……………… 

ตามประกาศ  ………………(ระบุชื!อส่วนราชการที!ออกประกาศ)…………….. 

ลงวนัที!  …………………………………………. 

          

  ……… (ระบุชื!อส่วนราชการที!ออกประกาศ) ………  ซึ! งต่อไปนี& เรียกวา่ “กรม” * มีความ
ประสงคจ์ะประกวดราคาจา้ง………….…………………………………………. ดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ…………………………………….โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี&  
 

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

  1.1 แบบรูปรายการละเอียด 

1.2 แบบใบยื!นขอ้เสนอการประกวดราคาจา้ง 

1.3 แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา 

1.4 หนงัสือแสดงเงื!อนไขการซื&อและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  1.# แบบสัญญาจา้ง 

  1.' แบบหนงัสือคํ&าประกนั 

           (1) หลกัประกนัซอง   
     (2) หลกัประกนัสัญญา 

       **  (3) หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้ 

       **  (4) หลกัประกนัผลงาน   
  **    1.( สูตรการปรับราคา 

                      1.) บทนิยาม 

   (1) ผูเ้สนอราคาที!มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

   (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

  1.* แบบบญัชีเอกสาร 

   (1) บญัชีเอกสารส่วนที! 1 

   (2) บญัชีเอกสารส่วนที! 2 

  ........................ฯลฯ............................................. 
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                 2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

  2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที!ประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้!ถูกระบุชื!อไวใ้นบญัชีรายชื!อผูทิ้&งงานของทางราชการและ 
ไดแ้จง้เวยีนชื!อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้!ไดรั้บผลของการสั!งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื!นเป็นผูทิ้&งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

  2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื!น และ/หรือตอ้ง 

ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.' 

  2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ( หรือความคุม้กนั ซึ!งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ&นศาลไทย 

เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไม่มีคาํสั!งใหส้ละสิทธิ( และความคุม้กนัเช่นวา่นั&น 

     ** 2.5  ผูเ้สนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบื&องตน้ในการจา้งของกรม 

     **2.) ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที!ประมูล
จา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่……...............…..บาท และเป็นผลงานที!เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ!น รัฐวสิาหกิจ หรือ 

หน่วยงานเอกชนที!กรมเชื!อถือ 

 3. หลกัฐานการเสนอราคา 

  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

  3.1 ส่วนที! 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี" 
   (1)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

    (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุ้นส่วนจาํกดั ใหย้ื!นสาํเนาหนงัสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื!อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

    (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัใหย้ื!นสาํเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายชื!อกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  และบญัชี
ผูถื้อหุน้รายใหญ่  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

   (2)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที!มิใช่นิติบุคคลใหย้ื!น
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั&น  สาํเนาขอ้ตกลงที!แสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน  พร้อมทั&งรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
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   (3)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ใหย้ื!นสาํเนา
สัญญาของการเขา้ร่วมคา้ สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที!ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที!มิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ื!นสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ใหย้ื!น
เอกสารตามที!ระบุไวใ้น  (1) 

   (4)  ……………….. (ระบุเอกสารอื!นตามที!ส่วนราชการที!ดาํเนินการจดัจา้งเห็นสมควร
กาํหนด  เช่น  สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ!ม  เป็นตน้)  ……………….. 

   (5)  บญัชีเอกสารส่วนที!  1  ทั&งหมดที!ไดย้ื!นตามแบบในขอ้  1.' (1)   

  3.2 ส่วนที!  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี" 

   (1) หนงัสือมอบอาํนาจซึ!งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที!ผูเ้สนอราคามอบ
อาํนาจใหบุ้คคลอื!นทาํการแทน 

            (2) หลกัประกนัซอง  ตามขอ้  # 

       **  (3) สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั&งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (ใหใ้ชใ้นกรณี
ที!มีการกาํหนดผลงานตามขอ้ 2.6 เท่านั&น) 

   (4) บญัชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจง้ปริมาณงาน  ** )     

   (5) บญัชีเอกสารส่วนที!  2  ทั&งหมดที!ไดย้ื!นตามแบบในขอ้  1.' (2) 

 4. การเสนอราคา 

  4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยื!นขอ้เสนอตามแบบที!กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ย 

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์นี&  โดยไม่มีเงื!อนไขใด ๆ ทั&งสิ&น และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น   
ลงลายมือชื!อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน 

  4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุ ในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 

  (.$ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่  …….  วนั  นบัแต่วนัยืนยนัราคาสุดทา้ย 
โดยภายในกาํหนดยนืราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที!ตนเสนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

  4.( ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการตามสัญญาที!จะจา้งให้แลว้เสร็จไม่
เกิน……….วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง หรือวนัที!ไดรั้บหนงัสือแจง้จากกรมใหเ้ริ!มทาํงาน** 

  (.# ก่อนยื!นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้สนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  ใหถี้!ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั&งหมดเสียก่อน ที!
จะตกลงยื!นขอ้เสนอตามเงื!อนไขในเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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 %.' ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื!นเอกสารประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ใน
วนัที!…………….. ระหวา่งเวลา…………………..น. ถึง…………………น. ณ………………………. 

  เมื!อพน้กาํหนดเวลายื!นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ จะไม่รับ
เอกสารเพิ!มเติมโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการประกวดราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่
เป็นผูเ้สนอราคาที!มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื!น  หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่ง 

ผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามขอ้ 1.( (1) ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ย
วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั)งตรวจสอบขอ้เสนอตามขอ้ 3.2 และแจง้ผูเ้สนอราคาแต่ละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวธีิอื!นใดที!มีหลกัฐานวา่ ผูเ้สนอ
ราคารับทราบแลว้ 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที!มีการเสนอราคาดว้ยวธีิการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.( 
(2) คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื!อผูเ้สนอราคารายนั)นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้)งงาน  

  ผูเ้สนอราคาที!ไม่ผา่นการคดัเลือกเบื)องตน้ เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที!มีผลประโยชน์ร่วมกนั
กบัผูเ้สนอราคารายอื!น หรือเป็นผูมี้ประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาที!กระทาํการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือเป็นผูเ้สนอราคาที!ไม่ผา่นคุณสมบติัทางดา้นเทคนิคอาจอุทธรณ์
คาํสั!งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที!จดัหาพสัดุภายใน 3 วนันับแต่วนัที!ได้รับแจง้จากคณะกรรมการ
ประกวดราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของหวัหนา้หน่วยงานที!จดัหาใหถื้อเป็นที!สุด 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาวา่ กระบวนการเสนอราคาจา้งดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบขอ้ขดัขอ้ง จนไม่อาจดาํเนินการต่อไปให้แลว้เสร็จภายในเวลาที!กาํหนดไว ้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั!งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื!อสารกบั
บุคคลอื!น และเมื!อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะใหด้าํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั)นตอนที!คา้งอยูภ่ายใน
เวลาของการเสนอราคาที!ยงัเหลือก่อนจะสั!งพกักระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ)นสุดกระบวนการ
เสนอราคาภายในวนัเดียวกัน เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้
เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั!งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั เวลาและสถานที! เพื!อเริ!มตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้
ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที!อยูใ่นสถานที!นั)นทราบ  
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  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหวา่งการประกวด
ราคาฯ  เพื!อใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

  &.' ผูเ้สนอราคาที!มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงันี(  
(1) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงนามในหนงัสือแสดงเงื!อนไขการซื(อและการจา้งดว้ย 

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  
   (") ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้ง 

เริ!มตน้ที!……………บาท 

   ($) ราคาที!เสนอจะตอ้งเป็นราคาที!รวมภาษีมูลค่าเพิ!ม และภาษีอื!น ๆ (ถา้มี)  

รวมค่าใชจ่้ายทั(งปวงไวด้ว้ยแลว้ 

   (&) ราคาที!เสนอในการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งตํ!า
กวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

 (#) หา้มผูเ้สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื!อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ(นแลว้ 
จะตอ้งยืนยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที!ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที!เสนอหลงัสุด 

    ()) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่…………..วนั นบัแต่ 

วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยนืราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที!ตนเสนอไว ้และจะถอน
การเสนอราคามิได ้

   (')  ผูเ้สนอราคาที!เขา้ร่วมประกวดราคาฯ จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการจดั
ประกวดราคาฯ และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั(งนี( จะแจง้ให้
ทราบในวนัเสนอราคา 

                5. หลกัประกันซอง 

   ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื!นซองเอกสารทางดา้นเทคนิค  

จาํนวน…………..บาท (………………………….) โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการคํ(าประกนั 
ตั(งแต่วนัยื!นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ(นสุดการยนืราคา โดยหลกัประกนัใหใ้ช้
อยา่งหนึ!งอยา่งใดดงัต่อไปนี(    
  5.1 เงินสด 

  5.2 เช็คที!ธนาคารสั!งจ่ายใหแ้ก่กรม  โดยเป็นเช็คลงวนัที!ที!ยื!นซองเอกสารทางดา้นเทคนิค  

หรือก่อนหนา้นั(นไม่เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 
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  5.3 หนงัสือคํ'าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ'าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.% (1) 

  5.4 หนงัสือคํ'าประกนัของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ที!ไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื!อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ'าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ! งได้แจง้เวียนชื!อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือคํ'าประกนัดงัระบุ
ในขอ้  1.% (1) 

5.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

 หลกัประกนัซองตามขอ้นี'  กรมจะคืนใหผู้เ้สนอราคาหรือผูค้ ํ'าประกนัภายใน 15 วนั นบัถดั
จากวนัที!ไดพ้ิจารณาในเบื'องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที!คดัเลือกไวซึ้! งเสนอราคาตํ!าสุด              
จะคืนใหต่้อเมื!อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื!อผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

            การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี'ย 

  6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

  6.1 ในการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์นี'  กรมจะพิจารณาตดัสิน
ดว้ย…………….(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)**…………………….. 
  6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื!นหลกัฐาน  
การเสนอราคาไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื!นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการดาํเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของ 

ผูเ้สนอราคารายนั'น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผดิพลาดไปจากเงื!อนไขของ
เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที!มิใช่สาระสาํคญั ทั'งนี'  เฉพาะในกรณีที!
พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั'น 

  6.3 กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนั ในกรณี 

ดงัต่อไปนี'  
  (1) ไม่ปรากฏชื!อผูเ้สนอราคารายนั'น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ย
วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของกรม 

    (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื!อนไข ที!กาํหนดในเอกสารประกวดราคา
จา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ที!เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอ
ราคารายอื!น 
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  6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาํ
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือกรมมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคา ชี'แจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอ้เทจ็จริงอื!นใดที!เกี!ยวขอ้ง กบัผูเ้สนอราคาได ้ กรมมีสิทธิที!จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา หากหลกัฐาน 

ดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกตอ้ง 

  6.5 กรมทรงไวซึ้! งสิทธิที!จะไม่รับราคาตํ!าสุด หรือราคาหนึ!งราคาใด หรือราคาที!เสนอ
ทั'งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้ง ในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ!งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้ สุดแต่จะพิจารณา 
ทั'งนี'   เพื!อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั  และใหถื้อวา่การตดัสินของกรมเป็นเด็ดขาด  ผูเ้สนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้ รวมทั'งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้'งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาที!ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที!
เชื!อไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชชื้!อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอื!นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

  ในกรณีที!ผูเ้สนอราคาตํ!าสุดเสนอราคาตํ!าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจดาํเนินงานตามสัญญา 
ได ้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรมจะให้ผูเ้สนอราคานั'นชี' แจงและแสดงหลกัฐานที!ทาํให้เชื!อได้
ว่า   ผูเ้สนอราคาสามารถดาํเนินงานตามการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
หากคาํชี'แจงไม่เป็นที!รับฟังได ้กรมมีสิทธิที!จะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั'น 

  6.6 ในกรณีที!ปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์วา่ ผูเ้สนอราคาที!มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูเ้สนอราคาที!มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอ
ราคารายอื!น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาที!กระทาํการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.( กรมมีอาํนาจที!จะตดัรายชื!อผูเ้สนอราคาที!มีสิทธิไดรั้บ
การคดัเลือกดงักล่าว  และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั'นเป็นผูทิ้'งงาน 

 7. การทาํสัญญาจ้าง 

  ผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ผูรั้บจา้ง) จะตอ้งทาํสัญญา
จา้งตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ้ 1.# กบักรมภายใน...….วนั นบัถดัจากวนัที!ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวาง
หลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ..............ของราคาค่าจา้งที!ประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได ้ให้กรมยึดถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ!งอยา่งใดดงัต่อไปนี'   
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  '.1 เงินสด 

  '.2 เช็คที!ธนาคารสั!งจ่ายใหแ้ก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัที!ที!ทาํสัญญาหรือก่อนหนา้นั(น 

ไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 

  '.3 หนงัสือคํ(าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ(าประกนั  ดงัระบุ
ใน ขอ้ 1.) (2) 

  '.4 หนงัสือคํ(าประกนัของบริษทัเงินลงทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์!ไดรั้บ
อนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื!อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ(าประกนั ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ! งไดแ้จง้ชื!อเวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนงัสือคํ(า
ประกนั ดงัระบุในขอ้ 1.) (2) 

  '.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

 หลกัประกนันี(จะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบี(ยภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัที!คู่สัญญาพน้จากขอ้ผกูพนั
ตามสัญญาจา้งแลว้ 

  8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

   ** 8.1 (สาํหรับการจา้งที!เป็นราคาต่อหน่วย) 

    กรมจะจ่ายค่าจา้งต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที!ไดท้าํสําเร็จจริงตามราคา 

ต่อหน่วยที!กาํหนดไวใ้นใบแจง้ปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี(  
                       **** (1) เมื!อปริมาณงานที!ทาํเสร็จจริงในส่วนที!เกินกวา่ร้อยละ 125 (หนึ!งร้อยยี!สิบหา้) แต่
ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ!งร้อยหา้สิบ) ของปริมาณงานที!กาํหนดไวใ้นสัญญาหรือใบแจง้ปริมาณงานและราคา 
จะจ่ายใหใ้นอตัราร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

                      **** (2) เมื!อปริมาณงานที!ทาํเสร็จจริงในส่วนที!เกินกวา่ร้อยละ 150 (หนึ!งร้อยหา้สิบ) 

ของปริมาณงานที!กาํหนดไวใ้นสัญญาหรือใบแจง้ปริมาณงานและราคา จะจ่ายใหใ้นอตัราร้อยละ 83  

(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

  **** (3) เมื!อปริมาณงานที!ทาํเสร็จจริงนอ้ยกวา่ร้อยละ 75 (เจด็สิบหา้) ของปริมาณงาน
ที!กาํหนดไวใ้นสัญญาหรือใบแจง้ปริมาณงานและราคา จะจ่ายใหต้ามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ!ม
ชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization สาํหรับงานรายการนั(น ในอตัราร้อยละ 17 (สิบเจด็) ของผลต่าง
ระหวา่งปริมาณงานทั(งหมดของงานรายการนั(นตามสัญญาโดยประมาณ กบัปริมาณงานที!ทาํเสร็จจริงคูณดว้ย
ราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

  (4) กรมจะจ่ายเงินที!เพิ!มขึ(น หรือหกัลดเงินในแต่ละกรณีดงักล่าวขา้งตน้ ในงวด
สุดทา้ยของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดทา้ยของการจ่ายเงินตามที!กรมจะพิจารณาตามที!เห็นสมควร 

 



 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

เอกสารประกวดราคาจา้ง 

ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

รหสัเอกสาร   A 13-69 

วนัที!บงัคบัใช ้  30 กนัยายน "##$ 

ISSUE  3   

หนา้ที!    %/&" 

 

    กรมจะจ่ายเงินค่าจา้งให้แก่ผูรั้บจา้งเป็นรายเดือนตามเนื'องานที!ทาํเสร็จจริง เมื!อ
กรมหรือเจา้หน้าที!ของกรมไดท้าํการตรวจสอบผลงานที!ทาํเสร็จแลว้ และปรากฏว่าเป็นที!พอใจตรงตาม
ขอ้กาํหนดแห่งสัญญาทุกประการ กรมจะออกหนงัสือรับรองการรับมอบงานนั'นใหไ้วแ้ก่ผูรั้บจา้ง 

    การจ่ายเงินงวดสุดทา้ยจะจ่ายใหเ้มื!องานทั'งหมดตามสัญญาไดแ้ลว้เสร็จทุกประการ 

   ** 8.2 (สาํหรับสัญญาที!เป็นราคาเหมารวม) 

               กรมจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น…………….งวด ดงันี'  
    งวดที! 1 เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ……………ของค่าจา้ง เมื!อผูรั้บจา้งได้
ปฏิบติังาน………………..ใหแ้ลว้เสร็จภายใน…………………วนั 

    งวดที! 2 เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ……………ของค่าจา้ง เมื!อผูรั้บจา้งได้
ปฏิบติังาน………………..ใหแ้ลว้เสร็จภายใน…………………วนั 

……………………………..ฯลฯ…………………………… 

      งวดสุดทา้ย เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ…………….ของค่าจา้ง  เมื!อผูรั้บจา้งได้
ปฏิบติังานทั'งหมดใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั'งทาํสถานที!ก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 

     9. อตัราค่าปรับ 

      ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้ 17 จะกาํหนดในอตัราร้อยละ……….ของค่าจา้งตาม
สัญญาต่อวนั 

  10. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

        ผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ! งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
หรือทาํสัญญาจา้ง ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.# แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้ง
ที!เกิดขึ'นภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่…………ปี……….. เดือน นบัถดัจากวนัที!กรมไดรั้บมอบงาน โดย 

ผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน……..….วนั นบัถดัจากวนัที!ไดรั้บแจง้
ความชาํรุดบกพร่อง 

               **11.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 

 ผูเ้สนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหนา้ ในอตัราไม่เกินร้อยละ….........….ของราคา 

ค่าจา้งทั'งหมด แต่ทั'งนี'จะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหนา้ เป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย หรือหนงัสือ 

คํ'าประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.( (3) หรือหนงัสือคํ'าประกนัของบริษทัเงินทุน 
หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์!ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื!อการพาณิชย ์ และประกอบธุรกิจ 
คํ'าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ! งไดแ้จง้ชื!อเวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ 
โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ'าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.( (3) ใหแ้ก่กรมก่อนการรับชาํระเงินล่วงหนา้นั'น 
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         **12. การหักเงินประกนัผลงาน 

 ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรมจะหกัเงินจาํนวนร้อยละ 10 ของเงินที!ตอ้งจ่ายในงวดนั'น
เพื!อเป็นประกนัผลงาน ในกรณีที!เงินประกนัผลงานจะตอ้งถูกหกัไวท้ั'งสิ'นไม่ตํ!ากวา่ 6 เดือน (สาํหรับสัญญา
ที!เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจา้งทั'งหมด (สาํหรับสัญญาที!เป็นราคาเหมารวม) 

 ผูรั้บจา้งมีสิทธิที!จะขอเงินประกนัผลงานคืนโดยผูรั้บจา้งจะตอ้งวางหนงัสือคํ'าประกนั
ของธนาคารซึ!งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ'าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.( (4) หรือหนงัสือ
คํ'าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์!ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื!อ 

การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ'าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ! งไดแ้จง้ชื!อเวยีนให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ'าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.( (4) มาวางไวต่้อ
กรมเพื!อเป็นหลกัประกนัแทนก็ได ้

 กรมจะคืนเงินประกนัผลงาน และ/หรือหนงัสือคํ'าประกนัของธนาคารดงักล่าวใหแ้ก่ 

ผูรั้บจา้งพร้อมกบัการจ่ายเงินงวดสุดทา้ย 

 13. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื!น ๆ 

          **13.1 เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งครั' งนี'  ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี................. 
เงินกูจ้าก……...…..และเงินช่วยเหลือจาก……………………….. 

 การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดต่้อเมื!อ กรมไดรั้บอนุมติัเงินค่าก่อสร้างจาก 

งบประมาณประจาํปี......................เงินกูจ้าก...........………………….และเงินช่วยเหลือ
จาก………………………..แลว้เท่านั'น 

 ราคากลางของงาน............(ลกัษณะงาน)..........ในการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั' งนี'  เป็นเงินทั'งสิ'น ……...…….. บาท (……………………………….) 

    13.2 เมื!อกรมไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใด ใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้งตามการ
ประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะต้องสั!งหรือนาํสิ!งของมาเพื!องานจา้ง
ดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั'นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที!มีเรือไทยเดินอยู ่ และ
สามารถให้บริการรับขนไดต้ามที!รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซึ! งเป็น 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี'  
  (1) แจง้การสั!งหรือนาํสิ!งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อกรมการขนส่งทาง
นํ' าและพาณิชย์นาวี  ภายใน 7 วัน นับตั' งแ ต่ว ันที!ผู ้รับจ้างสั! ง  หรือซื' อของจากต่างประเทศ  
เวน้แต่เป็นของที!รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื!นได ้
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  (2) จดัการใหสิ้!งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที!มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย 
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางนํ& าและพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ! งของนั& น โดยเ รืออื! นที! มิใ ช่ เ รือไทย ซึ! งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั& น ก่อนบรรทุกของ 

ลงเรืออื!น หรือเป็นของที!รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออื!น 

  (3) ในกรณีที!ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  13.3 ผูเ้สนอราคาซึ! งไดย้ื!นเอกสารประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมฯ      
แลว้จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้ และเมื!อไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคาแลว้ตอ้งเขา้ร่วม
เสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื!อนไขที!กาํหนดใน ขอ้ 4.7 (3) (4) และ (5)  มิฉะนั&น กรมจะริบ
หลกัประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอื!น (ถา้มี) รวมทั&งอาจพิจารณาใหเ้ป็น
ผูทิ้&งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

  13.4 ผูเ้สนอราคาซึ! งกรมไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลา  
ที!ทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 กรมจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ&าประกนั
ซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอื!น (ถา้มี) รวมทั&งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้&งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ 

  13.5 กรมสงวนสิทธิ' ที!จะแกไ้ขเพิ!มเติมเงื!อนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

 ** 14. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

     การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้ 1.( จะนาํมาใชใ้น
กรณีที!ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ!มขึ&น โดยวธีิการต่อไปนี&  
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงที!ที!ระดบัที!กาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามที!
กาํหนดไวใ้นสัญญา หรือภายในระยะเวลาที!กรมไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการที!ไดร้ะบุใน
ขอ้ 1.( 
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 15. มาตรฐานฝีมือช่าง 

   เมื!อกรมไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสร้าง 

ตามประกาศนี&แลว้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและ
ใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก……………………………….** หรือผูมี้วฒิุบตัรระดบั ปวช. 

ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที! ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได*้* ในอตัรา 

ไม่ตํ!ากวา่ร้อยละ……………….ของแต่ละ สาขาช่างจาํนวนอยา่งนอ้ย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดงัต่อไปนี&  
  15.1 ………………………………………………………………………………………… 

  15.2 ……………………...………………………………………………………………… 

…………………ฯลฯ…………………… 

 16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์!กฎหมายและระเบียบได้
กาํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

                                               ………………***………………… 

…………….(วนั เดือน ปี)………… 

 

 

หมายเหตุ *คาํวา่ “กรม” อาจเลือกใชค้าํอื!นเช่น “จงัหวดั” “สาํนกังาน” ไดต้ามความเหมาะสม และให้ 
ใชค้าํดงักล่าว ในส่วนที!เกี!ยวขอ้งทั&งหมด 

  **ให้หวัหนา้ส่วนราชการผูด้าํเนินการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลือกใชต้ามความจาํเป็น 

  ***ใหร้ะบุชื!อกรม จงัหวดั หรือส่วนราชการ ที!ดาํเนินการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมประทบัตราชื!อส่วนราชการ โดยหวัหนา้เจา้หนา้ที!พสัดุ เป็นผูล้งชื!อยอ่กาํกบัตรา 

  ****อตัราร้อยละที!ระบุไวต่้อไปนี&  อาจพิจารณาแกไ้ขไดต้ามความเหมาะสม 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

ประกาศประกวดราคาจา้ง 

ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

รหสัเอกสาร   A 13-70 

วนัที!บงัคบัใช ้  30 กนัยายน "##$ 

ISSUE 3   

หนา้ที!    %/$ 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เรื!อง   ประกวดราคาจ้าง……………………(รายการที!จ้าง)…………………………… 

ของ.................(หน่วยงานที!ได้รับงบประมาณ)………….. 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ด้วยวธีิการทางอเิล็กทรอนิกส์ 

------------------------------------------- 

                     ดว้ย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงคจ์ะประกวดราคาจา้ง.............. 

............................... (รายการที!จา้ง)……………….……ของ..............(หน่วยงานที!ไดรั้บงบประมาณ)…...…… 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยงานประกวดราคาจา้งดงักล่าว
จะใชส้ัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) 

                     ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั& งนี&  เป็น
วงเงินทั&งสิ&น.............…..……...บาท (……..…………………………..…………….……...…..………..)  

                  หลกัประกนัซองจาํนวน..........…….….บาท (.………………………………….……….……….) 

                     เวลาทาํการก่อสร้าง.................วนั (………..…..วนั) นบัถดัจากวนัที!ลงนามในสัญญา 

                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี" 
                    ".%  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที!ประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                     "." ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้!ถูกระบุชื!อไวใ้นบญัชีรายชื!อผูทิ้&งงานของทางราชการ และไดแ้จง้
เวยีนชื!อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้!ไดรั้บผลของการสั!งใหนิ้ติบุคคล หรือบุคคลอื!นเป็นผูทิ้&งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

                     2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื!น และ/หรือตอ้งไม่เป็นผู ้
มีประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคา 
จา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม
ตามขอ้ 1.8 
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                     2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ% หรือความคุม้กนั  ซึ! งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ&นศาลไทย   
เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั!งใหส้ละสิทธิ% และความคุม้กนัเช่นวา่นั&น 

                     ".# ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที!ประมูลจา้งดว้ย 
วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่นอ้ย...........................(ระบุจํานวนเงิน ตํ!ากว่า 10 ล้านบาท คิด 25%, 

ตั"งแต่ 10 ล้านบาทขึ"นไป คิด 50%.....................บาท (..................................................................................)
และเป็นผลงานที!เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถิ!น รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที!มหาวทิยาลยัฯ เชื!อถือ ผลงานดงักล่าวตอ้งเป็นผลงานใน
สัญญาเดียวเท่านั&น และเป็นผลงานที!มีอายไุม่เกิน # ปี นบัจากวนัที!ทาํการก่อสร้างแลว้เสร็จถึงวนัยื!นเอกสารประกวด
ราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  

                     กาํหนดดูสถานที!ก่อสร้างในวนัที!...............................................................เวลา..........................น.  
ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย # ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม '$(') และกาํหนดรับฟังคาํชี&แจงรายละเอียดเพิ!มเติมในวนัที!.................................................
เวลา.........................น.  เป็นตน้ไป 

                     กาํหนดยื!นเอกสารประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที!..........................................................
ระหวา่งเวลา........................น. ถึง........................น. ณ ห้องประชุมกองคลงั สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย # ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  
และประกาศรายชื!อผูมี้สิทธิไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคาในวนัที!..............................................................
เวลา........................น.  

                     กาํหนดเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวนัที!................................................................
เวลา.....................น.  เป็นตน้ไป ณ ...............................(ชื!อตลาดกลางฯ ที!เลือกพร้อมที!อยู)่……...................... 
............................................................................................................................................................................. 

                        ผูส้นใจ ติดต่อขอซื&อแบบรูปรายการพร้อมเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางเล็กทรอนิกส์   
ในราคาชุดละ.............................บาท (............................................................................................................) 
ไดที้!ฝ่ายพสัดุ กองคลงั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  ตาํบลศาลายา  อาํเภอพุทธมณฑล  
จงัหวดันครปฐมระหวา่งวนัที!.........................................................ถึงวนัที!.......................................................... 
หรือดูรายละเอียดไดที้!เวบ็ไซต ์ www.gprocurement.go.th  และที!เวบ็ไซต ์http://fis. rmutr.ac.th  หรือสอบถาม
ทางโทรศพัทห์มายเลข ) ",,- #)#$  และหมายเลข ) ",,- 0#,# – '  ต่อ 2130 - 2132  ในวนัและเวลาราชการ 
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                                              ประกาศ ณ วนัที!.............................................พ.ศ. ................ 

 

 

 

                                                                      …………….……(ลงชื!อ)................................ 
                                                               อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  

 

หมายเหตุ  ในการขอซื%อแบบรูปรายการ/ดูสถานที!ในวนัชี%สถานที!/ขอราคากลาง ขอให้แนบหลกัฐาน ดงัต่อไปนี%  
!.  กรณผู้ีมีอาํนาจมาดําเนินการเอง 

1. หนงัสือรับรองการจดทะเบียน 

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

3. หนงัสือขอราคากลาง 

".  กรณมีอบอาํนาจให้บุคคลอื#นมาทาํการแทน 

1. หนงัสือมอบอาํนาจจากผูมี้อาํนาจ  ระบุความประสงค ์ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจ 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูรั้บมอบอาํนาจ 

4. หนงัสือรับรองการจดทะเบียน 

5. หนงัสือขอราคากลาง  
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

คณะกรรมการประกวดราคา 

ใบรับหลกัฐานการมัดจําซองประกวดราคา 

-------------------------------------------------------------------------------- 

              งานจดัซื&อ/จา้ง.........................(รายการที!จดัจา้ง)…………….………………………… 

ของ.................(หน่วยงานที!ไดรั้บงบประมาณ)……….........ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  เมื!อวนัที!..............................                                    

               คณะกรรมการประกวดราคา ไดรั้บ เงินสด / แคชเชียร์เช็ค / หนงัสือคํ&าประกนัซอง ของ.................................. 

....................................................เลขที!.................................................................ลงวนัที!...................................................... 

จาํนวน...............................บาท (................................................................................................................) เป็นหลกัฐาน
การมดัจาํซองไวจ้าก ร้าน / หา้งหุน้ส่วนจาํกดั / บริษทั........................................................................................................ 
 

                                                    (ลงชื!อ)………….....…...….......……….........ประธานกรรมการ               
                                                              (.............................................................)                                       
(ลงชื!อ)……………….…….....................กรรมการ        (ลงชื!อ)……..…..........………..……..…....กรรมการ                     
           (....................................................)                                   (....................................................)                    
(ลงชื!อ)…………………....................….กรรมการ         (ลงชื!อ)…………………....................……กรรมการและเลขานุการ                                                     
           (...................................................)                                    (.....................................................)   

                                        
 

สั!งให้คืนเงินประกนัซอง 

.............................................................. 

                   คณะกรรมการประกวดราคา   ไดพิ้จารณาซองประกวดราคางานจดัซื&อ/จา้ง .................................................. 
ของ......................................................................มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์แลว้  เห็นวา่ราคาที!  ร้าน /  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั / บริษทั...................................................................ยื!นมานี&   
  ไม่อยูใ่นอนัดบัที!ควรรับไวพิ้จารณาใหคื้นเงินประกนัซองที!ยื!นไวไ้ปได ้

  ผลการประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ได ้ และทาํสญัญาเสร็จเรียบร้อยแลว้  โดยมิได ้ 
                           โอนเงินมดัจาํซองไปประกนัสญัญา ใหคื้นเงินประกนัซองที!ยื!นไวใ้หไ้ปได ้

  (ลงชื!อ)...............................................................................ประธานกรรมการ / ผูอ้าํนวยการกองคลงั    
ขา้พเจา้ไดรั้บ  เงินสด /  เช็ค  /  หนงัสือคํ&าประกนัซอง   ดงักล่าวขา้งตน้คืนไปเป็นการถกูตอ้ง  ตั&งแต่วนัที!.......................
เดือน............................................พ.ศ. .................... 

            (ลงชื!อ)……………….....….…….…………ผูรั้บ
         (............................................................) 
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ใบรับและเปิดซองประกวดราคาซื!อด้วยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

       รายการ........................................................................................................................................ 
 

เรียน   ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 

 คณะกรรมการประกวดราคา ไดรั้บและเปิดซองเมื"อวนัที"           เดือน                       พ.ศ.       

ตั งแต่เวลา                 น. ถึงเวลา                           น. ไวแ้ลว้  รายชื"อและจาํนวนซองที"ไดรั้บมีดงันี คือ 

 1. ……………………………………………….……………………… จาํนวน …………….…...ซอง 

 2. ……………………………………………….……………………… จาํนวน ……………..…..ซอง 

 3. …………………………………………………..……………………จาํนวน …………….….. ซอง 

 4. …………………………………………………...………………….. จาํนวน …………….….. ซอง 

 5. …………………………………………..…………………………... จาํนวน …………….….. ซอง 

            รวมทั งสิ น ………………...… ราย                 รวมจาํนวนซอง ………...……….ซอง 

            เงินสดมดัจาํซอง …………… ราย                 เป็นเงิน ………………………… บาท 

            เช็ค ……………………..….. ฉบบั                 เป็นเงิน ………………….……... บาท 

            หนงัสือคํ าประกนั …………...ฉบบั                 เป็นเงิน ……….………………... บาท 
 

                        คณะกรรมการฯ  ไดเ้สนอซองประกวดราคาซื อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  มาพร้อมบนัทึกนี แลว้   
ส่วนเงินและหลกัฐานการมดัจาํซองไดส่้งให ้ กองคลงั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  แลว้ 

 

                                              (ลงชื"อ)…………………………………….…..ประธานกรรมการ    

                                                         (    )                                                                                
(ลงชื"อ)…………………...………….…..กรรมการ     (ลงชื"อ).......................................................กรรมการ 

                 (                   )                (    )        
(ลงชื"อ)…………………...………….…..กรรมการ     (ลงชื"อ).......................................................กรรมการและเลขานุการ 

                 (                   )              (    )                                   
                                             (ลงชื"อ) …………………………………...ผูช่้วยเลขานุการ     

                                                  (       ) 
 

                          ไดรั้บเงินและหลกัฐานขา้งตน้นั นไวถู้กตอ้งแลว้ 

 

(ลงชื"อ)....…………………………………….… เจา้หนา้ที"การเงิน  กองคลงั 

(...................................................................)   



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

บนัทึกการรับซองของคณะกรรมการ 

ประกวดราคา(กรณีงานก่อสร้าง) 
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บันทกึการรับซองของคณะกรรมการประกวดราคา 

งาน....................... (รายการที!จดัจา้ง)…………….………………………… 

ของ....................(หน่วยงานที!ไดรั้บงบประมาณ)……...........มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ใชเ้งินงบประมาณ........................................................................ 

วงเงินทั&งสิ&น................................บาท (................................................................................................) 
    ราคากลาง...............................บาท (......................................................................................................) 

เมื!อวนัที!..............................................เวลา....................น.  ณ...................................................... 

รายชื!อและจํานวนซองที!ได้รับมีดังนี"คือ 

 

   มีผูย้ื!นซองทั&งหมด                ราย  จากผูรั้บเอกสาร/ซื&อแบบทั&งหมด                ราย  รวมจาํนวนซอง                ซอง 
   เงินสด                                               ราย                                  เป็นเงิน                                             บาท  
   แคชเชียร์เช็ค                                          ฉบบั                                  เป็นเงิน                                             บาท 

   หนงัสือคํ&าประกนั                                 ฉบบั                                  เป็นเงิน                                                       บาท 

                      เงินและหลกัฐานการมดัจาํซองไดส่้งให ้ กองคลงั  สาํนกังานอธิการบดี  มหาวทิยาลยัฯ  แลว้ 

 

 

 

 

ที! ชื!อบริษัท/ห้างฯ ที!ยื!นซอง จํานวนซองที!ยื!น หมายเหตุ 

    

    

    



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

บนัทึกการรับซองของคณะกรรมการ 

ประกวดราคา(กรณีงานก่อสร้าง) 
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                      คณะกรรมการฯ  จึงได้ลงลายมือชื!อไว้เป็นหลกัฐาน 

                                                                          (ลงชื!อ)……………....………….....……..ประธานกรรมการ                        

                                                                  (......................................................)    

                                                                      (ลงชื!อ)……………....…………....……..กรรมการ                        

                                                                  (......................................................)    

 (ลงชื!อ)……………..……....….....…........กรรมการ      

           (......................................................)                                             

                                                     (ลงชื!อ)……………………...........……...กรรมการและเลขานุการ                              

                                                                  (......................................................) 

 

                      ได้รับเงินและหลกัฐานข้างต้นนั"นไว้ถูกต้องแล้ว 

         (ลงชื!อ)……………………...........……..........เจา้หนา้ที!การเงินกองคลงั 

                                                                      (............................................................) 

 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

สรุปผลการคดัเลือกเบื องตน้ 
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การคดัเลอืกเบื!องต้น 

งานจดัซื อ/จา้ง....................................(รายการที"จดัจา้ง).............................................................  
 ของ..............(หน่วยงานที"ไดรั้บงบประมาณ)...................มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วงเงินงบประมาณ.............................บาท (..............................................................................................) 
ราคากลาง............................บาท (...................................................................................................................) 

เมื"อวนัที".........................................เวลา................น.  ณ................................................................ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

บันทกึคณะกรรมการประกวดราคา 

                          ตามที"  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  ไดป้ระกาศประกวดราคาจดัซื อ/จา้ง
รายการ..............................(รายการที"จดัจา้ง)............................................................. ของ........................... 

…………(หน่วยงานที"ไดรั้บงบประมาณ)...............................ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที".....................ลงวนัที"........................................
มีผูย้ื"นซองเสนอราคา  จาํนวน                   ราย จากผูซื้ อแบบรูปรายการ จาํนวน                     รายดงันี คือ     

1. ....................................................................... 

2. ...................................................................... 

3. ...................................................................... 

                    คณะกรรมการประกวดราคา  ไดค้ดัเลือกเบื องตน้โดยไดท้าํการตรวจสอบ                
                     &.   การมีผลประโยชน์ร่วมกนั (ตามบญัชีเอกสารส่วนที" &) 
                     #.   คุณสมบติัของผูเ้สนอราคา (ตามบญัชีเอกสารส่วนที" #) 

 %.  ขอ้เสนอดา้นเทคนิค (ตามบญัชีเอกสารส่วนที" #) 
ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. #$'* และตามระเบียบ 

สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัที" ') พ.ศ. #$'& ขอ้ &$ ตรีวรรค # เสร็จเรียบร้อยแลว้ ปรากฏวา่   
ผูเ้สนอราคา จาํนวน..............ราย ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั และเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น รวมทั ง
ขอ้เสนอดา้นเทคนิคมีความเหมาะสม ตามเงื"อนไขของเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที"...................ลงวนัที"........................................... 
 

 

 

 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

สรุปผลการคดัเลือกเบื องตน้ 
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                    คณะกรรมการฯ พิจารณาแลว้มีมติใหผู้เ้สนอราคา จาํนวน..................รายขา้งตน้ เป็นผูมี้สิทธิ
เสนอราคางานดงักล่าว  และนาํเสนอ  อมทร.  เพื"อโปรดพิจารณา 

                     &.  ขออนุมติัผลการพิจารณาคดัเลือกเบื องตน้  ตามที"คณะกรรมการประกวดราคาเสนอ 

                     #.  หากอนุมติัตามขอ้ & มอบให้คณะกรรมการประกวดราคา  และฝ่ายพสัดุ  กองคลงั  ดาํเนินการ 
ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. #$'( และตามระเบียบ 
สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. #$%$  และที"แกไ้ขเพิ"มเติมฯ ต่อไป 

                      
                             คณะกรรมการฯ  จึงลงลายมือชื"อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

                                                                          (ลงชื"อ)……………....…………...........……..ประธานกรรมการ                        
                                                                  (.............................................................)    

                                                                          (ลงชื"อ)……………....…...........……………..กรรมการ                        
                                                                  (.............................................................)    

 (ลงชื"อ)……………..…….............…..…........กรรมการ      

           (..............................................................)                                             

                                                     (ลงชื"อ)……………………......…...........…...กรรมการและเลขานุการ                              
                                                                  (.............................................................) 

 

 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั 

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

รายงานผลการคดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคา
เบื องตน้งานจดัซื อ/จา้ง 
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                                               บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กองคลงั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  โทร. ' # (() *$($-+ ต่อ 2132 

ที!   ศธ '$(#.'%/          วนัที" ……………………………  

เรื!อง  รายงานผลการคดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคาเบื องตน้งานจดัซื อ/จา้ง.....................(รายการที"ซื อ/จา้ง).......   

           …..….ของ…...(หน่วยงานที"ไดรั้บงบประมาณ)…….มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์                                                                                      

เรียน    ผูอ้าํนวยการกองคลงั                             

                    ตามที"  หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  ไดป้ระกาศประกวดราคาจดัซื อ/จา้ง...... 

..............................(รายการที"ซื อ/จา้ง)……………………….....……ของ…………….....(หน่วยงานที"ไดรั้บ
งบประมาณ)…………....…….........ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที".....................ลงวนัที".......................................และอนุมติัให.้............................ 

เป็นผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกาํหนดให้เสนอราคาในวนัที"..................................................
ตั งแต่เวลา...................น. เป็นตน้ไป ณ ....................................(ที"อยูข่องตลาดกลางฯ)....................................  
..........................................................................................................................................................................

ความละเอียดทราบแลว้นั น 

                    คณะกรรมการประกวดราคา ไดรั้บและตรวจเอกสารประมูลดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วนัที"..............(วนัยื"นขอ้เสนอทางเทคนิค)...............ตั งแต่เวลา.................น. และพิจารณาคดัเลือกเบื องตน้
เพื"อหาผูมี้สิทธิเสนอราคา ในวนัที"...............(วนัยื"นขอ้เสนอทางเทคนิค).................ตั งแต่เวลา...................น.  
เป็นตน้ไป สรุปผลไดด้งันี คือ 

                    มีผูย้ื"นซองเสนอราคา จาํนวน                 ราย จากผูม้ารับเอกสาร/ซื อแบบรูปรายการ จาํนวน                ราย  
ดงันี  

1. ............................(ผูเ้สนอราคา).................................. 
2. ............................(ผูเ้สนอราคา).................................. 
3. ............................(ผูเ้สนอราคา).................................. 

 

 

 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

รายงานผลการคดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคา
เบื องตน้งานจดัซื อ/จา้ง 
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                    ซึ" งคณะ กรรมการประกวดราคา  ไดค้ดัเลือกเบื องตน้โดยไดท้าํการตรวจสอบ                
                           &.   การมีผลประโยชน์ร่วมกนั (ตามบญัชีเอกสารส่วนที" &) 

      #.   คุณสมบติัของผูเ้สนอราคา (ตามบญัชีเอกสารส่วนที" #) 
      %.  ขอ้เสนอดา้นเทคนิค (ตามบญัชีเอกสารส่วนที" #) 

ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. #$'* และตามระเบียบ
สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัที" ')  พ.ศ.  #$'& ขอ้ &$  ตรี วรรค #  เสร็จเรียบร้อยแลว้  ปรากฏวา่ 
ผูเ้สนอราคาจาํนวน............ราย  ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัเนื"องจากมีผูเ้สนอราคารายเดียว และเป็นผูมี้
คุณสมบติัครบถว้น รวมทั งขอ้เสนอดา้นเทคนิคมีความเหมาะสม ตามเงื"อนไขเอกสารประกวดราคาดว้ยวธีิ 
การทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที"............ลงวนัที"................... 

                     คณะกรรมการประกวดราคา พิจารณาแลว้มีมติใหผู้เ้สนอราคา จาํนวน.............รายขา้งตน้ เป็น
ผูมี้สิทธิเสนอราคางานดงักล่าว             

                     จึงเรียนมาเพื"อนาํเสนอ  อมทร.  โปรดพิจารณา 

1.  อนุมติัผลการพิจารณาคดัเลือกเบื องตน้  ตามมติคณะกรรมการประกวดราคาเสนอ 

                      #.  หากอนุมติัตามขอ้  &  มอบใหค้ณะกรรมการประกวดราคา  และฝ่ายพสัดุ  กองคลงั  ดาํเนินการ
ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. #$'*  และตามระเบียบ
สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. #$%$  และที"แกไ้ขเพิ"มเติมฯ  ต่อไป 

                       3. อนุมติัแต่งตั งเจา้หนา้ที"ของรัฐเขา้ร่วมกระบวนการเสนอราคาในวนัที".................................. 
ตั งแต่เวลา.......................น. เป็นตน้ไป ณ ......................(ชื"อและที"อยูข่องตลาดกลางฯ).................................. 
ดงันี คือ 

                             %.&   ..........................(ชื"อ-นามสกุล)................................ 
                             %.#   ......................... (ชื"อ-นามสกุล).................................. 
                             %.%   ......................... (ชื"อ-นามสกุล)................................. 
                             %.'   ..........................(ชื"อ-นามสกุล)................................. 
                       

                                                                                                                                                                                             

                                                                              (………ลงชื"อเจา้หนา้ที"พสัดุผูจ้ดัทาํ………..)    
                                                                                  ………..……ตาํแหน่ง………………. 

 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

เอกสารแจง้ผลการคดัเลือกเบื องตน้ และแจง้วนั 
เวลา  และสถานที"เสนอราคา 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กองคลงั สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์      
ที!   ศธ  05'#.(%/             วนัที!         

เรื!อง    ลงนามในเอกสารแจง้ผลการคดัเลือกเบื องตน้และแจง้วนั เวลา และสถานที"เสนอราคา     

เรียน  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา   

ตามที"  มหาวิทยาลยัฯ  ไดอ้นุมติัแต่งตั งคณะกรรมการประกวดราคาเพื"อปฏิบติัหนา้ที"ตามระเบียบสํานกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. #$)*  เพื"อจดัซื อ/จา้ง    

          แลว้นั น  

บดันี   คณะกรรมการฯ  ไดด้าํเนินการรับซองเอกสารจากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซื อ/ จา้ง 

     แลว้   จาํนวน                      ราย คือ 

1.  

2.  

3.  

และคณะกรรมการฯ   ไดต้รวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และตรวจสอบคุณสมบติัเบื องตน้ ตามระเบียบฯ ขอ้ * 
ของผูเ้สนอราคาทั ง              รายแล้วปรากฏว่าผูเ้สนอราคา ทั ง            ราย  ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตรงตามเงื"อนไขการประกวดราคา   เลขที"  ................/#$$(  ลงวนัที" ......................  #$$(  ของ
มหาวทิยาลยัฯ และมีมติใหผู้เ้สนอราคาทุกรายมีสิทธิเสนอราคางานดงักล่าวได ้   

จึงเรียนมาเพื"อโปรดพิจารณาลงนามในหนงัสือแจง้ผลการคดัเลือกเบื องตน้ และแจง้วนั เวลา และ
สถานที"เสนอราคาแก่ผูเ้สนองานทั ง               ราย   ดงัแนบ  

              

      ตาํแหน่ง      

 

 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

สรุปผลการคดัเลือกเบื องตน้ 
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แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื  องต้น 

[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. !"#$] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที"    ' 

วนัที"                                . 
 

เรื!อง   ขอแจง้ผลการพิจารณาคดัเลือกเบื องตน้ 

เรียน  ............................................................................... 
  ตามที" ไดย้ื"นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค ใหค้ณะกรรมการประกวดราคา ตาม.............................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................นั น     

   คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาแลว้ มีมติ 

q ใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา เนื"องจากมีคุณสมบติัครบถว้น ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคมีความเหมาะสม  และ   ไม่เป็นผูเ้สนอ
ราคาที"มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

q ไม่ผา่นการคดัเลือกเบื องตน้เนื"องจาก 

o มีคุณสมบติัไม่ครบถว้น  

o มีขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคไม่เป็นไปตามที"ไดป้ระกาศ 

o เป็นผูเ้สนอราคาที"มีผลประโยชนร่์วมกนั   

                                                       ขอแสดงความนบัถือ 

 (ลงชื"อ).............................................................................. 

         (     ) 
                                                      ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

โทรศพัท ์     
โทรสาร          *   
E-mail Address:                            !                   

สาํหรับหน่วยงานที"จะจดัหาพสัดุ 

บก. ""#-$ 

** ชี แจงเหตผุลเพิ"มเติม (ถา้มี)  : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* อุทธรณ์ภายใน % วนั นบัแต่วนัที"ไดรั้บแจง้โดยตอ้งแสดงเหตผุลพร้อมขอ้มูลต่างๆ เพื"อประกอบการพิจารณา ตามแบบ กวพ.อ. ""#-$ 

 

 

ชื"อหน่วยงานที"จะจดัหาพสัดุ           

ที"อยู ่                                           

……………………………………….……………………………………..…      

     มีใบต่อ............แผน่ 
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รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

สรุปผลการคดัเลือกเบื องตน้ 
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 ชี #แจงเหตผุลเพิ/มเติม (ใบตอ่แผน่ที/ ...............)- : -  

ชี #แจงเหตผุลเพิ/มเตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q มีใบต่อ .....-.......... แผน่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ลงชื/อ ................................................................. 
[เป็นบคุคลเดียวกบัที ไดล้งชื อในหนา้แรก] 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!!"-# แบบอุทธรณ์ 

ผลการคดัเลือกเบื$องตน้ 
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แบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื  องต้น 

[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. !"#$] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที  ..................../....................... 
 

วนัที  ............................................ 

 

 

 

 

เรื อง  ขออทุธรณ์ผลการคดัเลอืกเบื "องต้น 

เรียน  .................................................................................................................................( หวัหน้าหนว่ยงานที จะจดัหาพสัด ุ) 
สิ งที สง่มาด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณา 

 

  ตามที ได้รับแจ้งผลการคัดเลือกเบื "องต้นของคณะกรรมการประกวดราคา ตามโครงการ………................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
ซึ งพิจารณาให้ข้าพเจ้าไมผ่า่นการคดัเลอืกเบื "องต้น ตามแบบ บก. ##$-% ที …..……../………….… ลงวนัที ……………………… นั "น 

   ข้าพเจ้าขอคดัค้านผลการพิจารณาผลการคดัเลือกดงักลา่ว และขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ผา่นการคดัเลือกเบื "องต้นด้วย โดยขอชี "แจง
เหตผุลประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดด้านลา่ง  

จึงเรียนมาเพื อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนบัถือ 

(ลงชื อ).............................................................................. 
(...............................................................................) 
ตําแหนง่ .................................................................. 

 

โทรศพัท์ 
…............................................... 
โทรสาร 
.................................................... 

สาํหรับผู้อทุธรณ์ 

บก. ""#-$ 

** ชี "แจงเหตผุล : ................................................................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

q มีใบตอ่ ............... แผน่ 

เลขที ประจําตวัผู้ เสยีภาษี 0-0000-0000-0 

ชื อผู้อทุธรณ์   …….................................................................................................... 
                                        (ให้ระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นบริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากดั ห้างหุ้นส่วนจํากดั ฯลฯ) 

ที ตั "งสาํนกังาน : อาคาร  ...............................ชั "น .........หมูบ้่าน........................เลขที .......... 
หมูท่ี  .......ตรอก/ซอย ........................ถนน..............................ตําบล/แขวง ....................... 

อําเภอ/เขต.........................จงัหวดั …………………….รหสัไปรษณีย์  00000 

ทะเบียนนติิบคุคลเลขที  0-00-0-000-00000-0 (กรณีเป็นนิติบคุคล) 

เลขที บตัรประจําตวัประชาชน 0-0000-00000-00-0(กรณีเป็นบคุคลธรรมดา) 

 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!!"-# แบบอุทธรณ์ 

ผลการคดัเลือกเบื$องตน้ 
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 ชี !แจงเหตผุลเพิ"มเตมิ (ใบตอ่แผน่ที" ................)- # -  

ชี !แจ 
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................... 

ลงชื"อ ................................................................. 
[เป็นบคุคลเดียวกบัที ไดล้งชื อในหนา้แรก] 



 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!!"-# แบบอุทธรณ์ 

ผลการคดัเลือกเบื$องตน้ 
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r สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล   จํานวน………………แผน่ 

r สําเนาบตัรประชาชนของผู้ลงชื ออทุธรณ์    จํานวน………………แผน่ 

r เอกสารอื นๆ (ระบ)ุ 

"……………………………………………………………… จํานวน………………แผน่ 

#……………………………………………………………… จํานวน………………แผน่

$……………………………………………………………… จํานวน………………แผน่

%……………………………………………………………… จํานวน………………แผน่
&……………………………………………………………… จํานวน………………แผน่ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!!"-# แบบแจง้ผลการพจิารณา         
คาํอุทธรณ์/คดัคา้น ผลการคดัเลือกเบื$องตน้  

รหสัเอกสาร   A 13-82 

วนัที%บงัคบัใช ้  30 กนัยายน &''# 
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แบบแจ้งผลการพจิารณาคาํอุทธรณ์ / คัดค้าน ผลการคัดเลือกเบื !องต้น 

[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. !"#$] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -  

 

 

 

 

 

ที  ..................../....................... 
 

วนัที  ............................................ 
 

 

เรื อง  แจ้งผลการพิจารณาคาํอทุธรณ์ / คดัค้าน ผลการคดัเลอืกเบื "องต้น 

เรียน  ………………………………………………………………………………………………………………………………………...(ผู้อทุธรณ์) 
 

ตามที ได้อุทธรณ์ / คัดค้าน ผลการคัดเลือกเบื "องต้น โครงการ / ชื อเรื อง……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตามแบบ บก. ##$-% ที  ................./....................ลงวนัที  ...................................................... นั "น  

ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ 

q คําอทุธรณ์หรือคาํคดัค้านฟังขึ "น จึงให้เป็นผู้ผา่นการคดัเลอืกเบื "องต้นหรือเป็นผู้มีสทิธิเสนอราคาตอ่ไป 

q คําอุทธรณ์หรือคําคดัค้านฟังไม่ขึ "น หรือฟังขึ "นแต่ไม่มีผลการเปลี ยนแปลงผลการพิจารณาที ได้แจ้งไปแล้ว จึงขอยืนยนั      
ผลการคดัเลอืกเบื "องต้นตามเดิม 

จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ 

ลงชื อ.................................................................... 
  (……………………………………………………) 

ตําแหนง่………………………………………… 

โทรศพัท์          & 

โทรสาร            &   
E-mail Address:                        & 

สาํหรับหน่วยงานที"จะจัดหาพัสดุ 

บก. ##$-% 

(ใหร้ะบใุหช้ดัเจนว่าเป็นบริษัทจํากดั บริษทัมหาชนจํากดั หา้งหุน้สว่นจํากดั ฯลฯ) 

 

 

ชื อหนว่ยงานที จะจดัหาพสัด ุ       9             

ที อยู ่                       9                   

…………………………………………………………………………………………… 

 

(หวัหนา้หนว่ยงานที!จะจดัหาพสัด)ุ 

** ชี "แจงเหตผุล (ถ้ามี)......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

q มีใบตอ่ ............... แผน่ 



 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!!"-# แบบแจง้ผลการพจิารณา         
คาํอุทธรณ์/คดัคา้น ผลการคดัเลือกเบื$องตน้  
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วนัที%บงัคบัใช ้  30 กนัยายน &''# 

ISSUE  3   

หนา้ที%    &/& 

 

ชี  แจงเหตผุล (ใบตอ่แผน่ที" ................)- # -  

ชี  แจ 

 .................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................... 

ลงชื"อ ................................................................. 
[เป็นบคุคลเดียวกบัที ไดล้งชื อในหนา้แรก] 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!!" แบบแจง้  วนั  เวลา และสถานที#
เสนอราคา  เพื#อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา 

รหสัเอกสาร   A 13-83 

วนัที#บงัคบัใช ้  30 กนัยายน $""% 
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หนา้ที#    &/& 

 

แบบแจ้งวัน เวลา และสถานที!เสนอราคา 

เพื!อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 

[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. !"#$] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที#        

 

วนัที# ...................................................... 
 

เรื!อง  ขอแจง้กาํหนด วนั เวลา และสถานที#เสนอราคา 

 

เรียน  .................................................................................... 
 

  ขอแจง้นดัหมายเพื#อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามโครงการ............................................................................  
................................................................................................................................................................................................................
โดยขอใหม้าเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวนัที#...........เดือน..............พ.ศ...........เวลา.......(เวลาที#เริ#มลงทะเบียน......น. 
 ณ. สถานที#เสนอราคา: อาคาร...........................ชั'น...............หมู่บา้น..............เลขที#.........หมู่ที#................ตรอก/ซอย........................... 
ถนน........................ตาํบล/แขวง.........................................อาํเภอ/เขต..............................จงัหวดั........................................................ 
  ทั'งนี'  จะลงทะเบียน เริ#มตั'งแต่เวลา.............น. ถึงเวลา....................น.  รวม  %! นาที 

  จะทดสอบระบบ  เริ#มตั'งแต่เวลา.............น. ถึงเวลา....................น. รวม  &" นาที 

  การเสนอราคา  เริ#มตั'งแต่เวลา.............น. ถึงเวลา....................น. รวม.......นาที   
  จึงเรียนมาเพื#อโปรดทราบ  และโปรดมา ตาม วนั เวลา และสถานที#ดงักล่าว และจะตอ้งแจง้ชื#อผูแ้ทน  เพื#อเขา้สู่
กระบวนการเสนอราคาตามแบบ บก.!!)  ใหก้รรมการตรวจสอบก่อนการลงทะเบียน ดว้ย 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (ลงชื#อ).................................................................... 

          (     ) 
        ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

โทรศพัท ์         + 

โทรสาร           +   
E-mail Address:                                         ! 

สาํหรับหน่วยงานที#จะจดัหาพสัดุ 

บก. ""5 

**  หมายเหตุ : จะต้องมาให้ทนัการลงทะเบียน มฉิะนั"นจะถูกยดึหลกัประกนัซอง 

 

 

ชื#อหน่วยงานที#จะจดัหาพสัดุ          

ที#อยู ่                                           

         9 

……………………………………………………………………………………



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!!" แบบแจง้รายชื#อผูแ้ทนผูมี้สิทธิ 

เสนอราคาเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา 

รหสัเอกสาร   A 13-84 

วนัที#บงัคบัใช ้  30 กนัยายน $%%& 

ISSUE  3   

หนา้ที#    '/$ 
 

แบบแจ้งชื อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  
[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. !"#$] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -  

 

 

 

 

 

 

 

ที  ..................../....................... 
 

วนัที  ............................................ 
 

 

 

 

 

เรื อง  แจ้งชื อผู้แทนเพื อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา 

เรียน  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 

ตามที ได้รับแจ้งจากหนว่ยงาน               มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์     

ตามแบบ บก.""# ที                                        ลงวนัที                                         ให้มาเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ นั $น  
ขอแจ้งชื อบุคคลตามที ปรากฏชื อด้านล่างนี $ เป็นผู้ เสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ในแบบนี $

ถกูต้อง  
ขอแสดงความนบัถือ 

ลงชื อ.............................................................................. 
              (...............................................................................) 
ตําแหนง่ ................................................................................. 

โทรศพัท์ …............................................... 
โทรสาร .................................................. 
E-mail Address: ....................................... 

สาํหรับผู้มีสิทธิเสนอราคา 

บก. ""# 

 

%. ชื อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..................................................................................ตําแหนง่......................................................... 
   เลขที บตัรประจําตวัประชาชน   0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0    อาย.ุ....................ปี 

   ที อยูท่ี สามารถตดิตอ่ได้.....................หมูท่ี  ...........ตรอก/ซอย.........................................ถนน ....................................................... 
   แขวง/ตําบล......................เขต/อําเภอ...................................จงัหวดั...............................รหสัไปรษณีย์ 00000 

   โทรศพัท์ ........................................โทรสาร .......................................E-mail Address : ............................................................. 

เอกสารแนบ :  

0 ได้แนบหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนมาด้วยแล้ว 

0 ได้แนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน พร้อมทั $งรับรองสาํเนาถกูต้องมาด้วยแล้ว จํานวน .....................แผน่ (คน) 

0 ได้แนบหนงัสอืมอบอํานาจมาด้วยแล้ว 

เลขที ประจําตวัผู้ เสียภาษี 0-0000-0000-0 

ชื อผู้ มีสิทธิเสนอราคา   ……….…………………….…........................................................................ 
 

ที ตั $งสํานกังาน : อาคาร  ..........................ชั $น .........หมูบ้่าน..............................เลขที ...........หมูท่ี  ........
ตรอก/ซอย ......................ถนน..........................ตําบล/แขวง .....................อําเภอ/เขต..........................

จงัหวดั ………………………….รหสัไปรษณีย์  00000 

ทะเบียนนิติบคุคลเลขที  0-00-0-000-00000-0 (กรณีเป็นนิติบคุคล) 

เลขที บตัรประจําตวัประชาชน 0-0000-00000-00-0(กรณีเป็นบคุคลธรรมดา) 

(ระบชืุ อหน่วยงานที แจ้ง) 

 

ประทบัตรา

นิติบุคคล 

(ถา้มี) 

หมายเหต ุ: * กรณีเป็นนิติบคุคลผู้ลงนามต้องเป็นผู้ มีอํานาจตามหนงัสือรับรอง และกรณีผู้ลงนามไมไ่ด้เป็นผู้ มีอํานาจตามหนงัสือรับรอง ต้องมีหนงัสือมอบอํานาจมาด้วย 

   * กรณีสง่ผู้แทนมาคนเดียว ให้สง่เฉพาะแผ่นแรกแผ่นเดียว 

(ให้ระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นบริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากดั ห้างหุ้นส่วนจํากดั ฯลฯ) 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!!" แบบแจง้รายชื#อผูแ้ทนผูมี้สิทธิ 

เสนอราคาเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา 

รหสัเอกสาร   A 13-84 

วนัที#บงัคบัใช ้  30 กนัยายน $%%& 

ISSUE  3   

หนา้ที#    $/$ 

 

 

 

 . ชื"อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..........................................................................ตําแหนง่................................................. 

   เลขที"บตัรประจําตวัประชาชน   0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0    อาย.ุ....................ปี 

   ที"อยูที่"สามารถตดิตอ่ได้....................หมู่ที" ...........ตรอก/ซอย......................................ถนน ......................................... 

   แขวง/ตําบล......................เขต/อําเภอ...................................จงัหวดั...............................รหสัไปรษณีย์ 00000 

   โทรศพัท์ ..............................โทรสาร .....................................E-mail Address : ....................................................... 
 
 

#. ชื"อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..........................................................................ตําแหนง่................................................. 

   เลขที"บตัรประจําตวัประชาชน   0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0    อาย.ุ....................ปี 

   ที"อยูที่"สามารถตดิตอ่ได้....................หมู่ที" ...........ตรอก/ซอย......................................ถนน ......................................... 

   แขวง/ตําบล......................เขต/อําเภอ...................................จงัหวดั...............................รหสัไปรษณีย์ 00000 

   โทรศพัท์ ..............................โทรสาร .....................................E-mail Address : ....................................................... 
 

ลงชื"อ .............................................................................



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!!"  แบบประกาศผูห้มดสิทธิ 

เสนอราคา 

รหสัเอกสาร   A 13-85 

วนัที#บงัคบัใช ้  30 กนัยายน $%%& 

ISSUE  2   

หนา้ที#    '/' 

 

แบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา 

[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. !"#$] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที                      . 
 

วนัที                                     . 
 

 

เรื อง  ประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา 

 

ด้วยปรากฏว่า ผู้ มีสิทธิเสนอราคาดงัตอ่ไปนี " ไมส่ง่ผู้แทนมาเสนอราคาตามวนั เวลา และสถานที ที กําหนด ตามที 
ได้แจ้งนดัหมาย ตามแบบ บก.##5 ที                               ลงวนัที                                                                                                    
.                                                                          จึงขอประกาศให้เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา  

1) …………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………… 

6) …………………………………………………………………… 

7) …………………………………………………………………… 

 

ประกาศ ณ วนัที ………เดือน ……………………พ.ศ. ………….. 
 

 (ลงชื อ).............................................................................. 
            (      ) 

           ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

 

ชื อหนว่ยงานที จะจดัหาพสัด ุ        

           

 .                                                                                                                                         
          

           

บก. !!" 

สาํหรับหน่วยงานที#จะจัดหาพัสดุ 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!!" แบบยนืยนัราคาสุดทา้ย 

ในการเสนอราคา 

รหสัเอกสาร   A 13-86 

วนัที#บงัคบัใช ้  30 กนัยายน $%%& 

ISSUE  3   

หนา้ที#    '/' 

 

แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา 

[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. !"#$] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** หมายเหตุ   !. บุคคลที"ลงชื"อ เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ"งตามที"ได้แจ้งชื"อให้มาเสนอราคา ตามแบบ บก.##$ 

  2. จาํนวนเงนิที"กรอก จะต้องตรงกับราคาสุดท้ายที"ได้เสนอราคา ด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์  
      มิฉะนั%นจะถือ ว่าการเสนอราคาของท่านเป็นโมฆะ 

 

 

         ณ สถานที!เสนอราคา 

 

วนัที!………………………………………. 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

 

จากที!ได้ทําการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จนเสร็จสิ "นเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าผู้ มีสิทธิเสนอราคา  

ชื!อ……………….…....................……………………………………………………………………………………..………. 
 

 ขอยืนยันว่า ได้เสนอราคาสดุท้าย 

 

เป็นจํานวนเงิน…………………………………..……………………บาท 

   

จงึเรียนมาเพื!อโปรดทราบ 

 

 

 (ลงชื!อ) .............................................................................. 

            (.........................................................................) 
              ตวัแทนผู้ มีสิทธิเสนอราคา / ผู้มาเสนอราคา 

บก. ##& 

สาํหรับผู้มีสิทธิเสนอราคา 

(ให้ระบใุห้ชดัเจนว่าเป็น บริษัทจํากดั, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจํากดั ฯลฯ) 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!"!-" แบบแจง้ผลการพจิารณา 

การเสนอราคา 

รหสัเอกสาร   A 13-87 

วนัที#บงัคบัใช ้  30 กนัยายน $%%& 
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หนา้ที#    "/$ 

 

แบบแจ้งผลการพจิารณาการเสนอราคา 

[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. !"#$] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที" ศธ &'().&*/………………………….. 
 

วนัที".....................................................               
 

 

เรื อง   ขอแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา 

 

เรียน   .................................................................................(ผู้ มีสิทธิเสนอราคา) 

  ตามที! ได้สง่ผู้แทนเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ.............................. 

......................................................................................................................................................................................... 
เมื!อวนัที!.................เดือน.............พ.ศ.................สถานที!เสนอราคา:อาคาร.......................................................................... 

หมูบ้่าน...................................เลขที!....................หมูที่!....................ตรอก/ซอย..........................ถนน................................... 

ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.......................................................นั "น 
 

  คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาแล้ว มีมตรัิบการเสนอราคาของ ผู้ มีสิทธิเสนอราคา ชื!อ............................ 

.....................................................................เนื!องจากเป็นผู้ ที!เสนอราคาที!ดีที!สุด  โดยได้เสนอราคา  เป็นจํานวนเงิน  

...................................................บาท  (.....................................................................................) 
 

  จงึเรียนมาเพื!อทราบ 

      

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 (ลงชื!อ)....................................................... 

      (    ) 

           ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

โทรศพัท์      

โทรสาร   ..........                  #  
E-mail Address:       .              #                  

สาํหรับหน่วยงานที จะจัดหาพัสดุ 

บก. "#"-# 

 

ชื!อหนว่ยงานที!จะจดัหาพสัด ุ        

ที!อยู ่                                          

            

**ชี'แจงเพิ#มเติม(ถา้มี)........................................................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

q มีใบตอ่ ............... แผน่ 



 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!"!-" แบบแจง้ผลการพจิารณา 

การเสนอราคา 

รหสัเอกสาร   A 13-87 

วนัที#บงัคบัใช ้ 30 กนัยายน $%%&   

ISSUE  3  

หนา้ที#    $/$ 

 

ชี  แจงเหตผุลเพิ!มเตมิ (ใบตอ่แผน่ที! ................)- # -  

 

 
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 

ลงชื!อ ................................................................. 
[เป็นบคุคลเดียวกบัที ไดล้งชื อในหนา้แรก] 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!"!-# แบบแจง้ยกเลิกการจดัหาพสัดุ  
กรณีผูมี้อาํนาจจดัซื$อจดัจา้งไม่เห็นชอบตามมติ

คณะกรรมการประกวดราคา 

รหสัเอกสาร   A 13-88 

วนัที%บงัคบัใช ้  30 กนัยายน #&&' 

ISSUE  3  

หนา้ที%    "/# 

 

 

แบบแจ้งยกเลิกการจดัหาพัสดุ 

กรณีผู้มีอาํนาจจดัซื  อจดัจ้างไม่เหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการประกวดราคา 

[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. !"#$] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -  

 

 

 

 

 

ที  ..................../....................... 
 

วนัที  ............................................ 
 

 

เรื อง     ยกเลิกการจดัหาพสัด ุ

เรียน     ประธานคณะกรรมการวา่ด้วยการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / ผู้ มีสิทธิเสนอราคา 

 

ตามที คณะกรรมการประกวดราคา โครงการ / ชื อเรื อง…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มีมติรับการเสนอราคาของ ผู้ มีสิทธิเสนอราคา ชื อ....................................................................................................  
 

จากการเสนอราคา เมื อวนัที …………………………………… นั "น  

ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรยกเลิกการจดัหาพสัดใุนครั "งนี " โดยมีเหตผุลตามที ปรากฏด้านล่างนี " 

จงึเรียนมาเพื อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

ลงชื อ.................................................................... 
  (……………………………………………………) 

ตําแหนง่………………………………………… 

 

โทรศพัท์          # 

โทรสาร           #   
E-mail Address:                                        #                    

สาํหรับหน่วยงานที!จะจัดหาพัสดุ 

เลขที รับ ................................. 
วนัที  ...................................... 
เจ้าหน้าที ............................... บก. #$#-% 

(ใหร้ะบใุหช้ดัเจนว่าเป็นบริษัทจํากดั บริษทัมหาชนจํากดั หา้งหุน้สว่นจํากดั ฯลฯ) 

 

 

ชื อหน่วยงานที จะจดัหาพสัด ุ              #              
ที อยู ่                       9 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(หวัหนา้หนว่ยงานที!จะจดัหาพสัด)ุ 

** ชี "แจงเหตผุล  : ................................................................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 

q มีใบตอ่ ............... แผน่ 



 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!"!-# แบบแจง้ยกเลิกการจดัหาพสัดุ  
กรณีผูมี้อาํนาจจดัซื$อจดัจา้งไม่เห็นชอบตามมติ

คณะกรรมการประกวดราคา 

รหสัเอกสาร   A 13-88 

วนัที%บงัคบัใช ้  30 กนัยายน #&&' 

ISSUE  3   

หนา้ที%    #/# 

 

ชี  แจงเหตผุล (ใบตอ่แผน่ที" ................)- # -  

 

ลงชื"อ ............................................................................. 
                              [ เป็นบคุคลเดียวกบัที ไดล้งชื อในหนา้แรก ] 

 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!"!-# แบบอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

การเสนอราคา 

รหสัเอกสาร   A 13-89 

วนัที$บงัคบัใช ้  30 กนัยายน %&&# 

ISSUE  3   

หนา้ที$    "/# 

 

แบบอุทธรณ์ผลการพจิารณาการเสนอราคา 

[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. !"#$] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที  ..................../....................... 
 

วนัที  ............................................ 

 

 

 

 

เรื อง  ขออทุธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา 

เรียน  ประธานคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

สิ งที สง่มาด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณา 
 

  ตามที ได้รับแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการ / ชื อเรื อง………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....

ของ…………….........................................ตามแบบ บก. "#"-# ที ………../……….… ลงวนัที ………………………… นั $น 

   ข้าพเจ้าไมเ่ห็นด้วยกบัผลการพิจารณาของหนว่ยงานดงักลา่ว โดยขอให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดย

เริ มจากขั $นตอน…………………………………………..และขอชี $แจงเหตผุลประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดด้านล่าง  

จงึเรียนมาเพื อโปรดพิจารณา   

ขอแสดงความนบัถือ 

(ลงชื อ).............................................................................. 

(...............................................................................) 

ตําแหนง่ ………………………………………………. 

โทรศพัท์ …........................................ 
โทรสาร ............................................. 
E-mail Address: .................................. 

สําหรับผู้อทุธรณ์ 

บก. !"!-3 

** ชี $แจงเหตผุล : ………………………………..…………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เลขที ประจําตวัผู้ เสยีภาษี 0-0000-0000-0 

ชื อผู้อทุธรณ์   ……….…………………............................................................................ 
(ให้ระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นบริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากดั ห้างหุ้นส่วนจํากดั ฯลฯ) 

ที ตั $งสาํนกังาน : อาคาร  ...............................ชั $น .........หมูบ้่าน........................เลขที .......... 
หมูท่ี  .......ตรอก/ซอย ........................ถนน..............................ตําบล/แขวง ....................... 

อําเภอ/เขต.........................จงัหวดั …………………….รหสัไปรษณีย์  00000 

ทะเบียนนิติบคุคลเลขที  0-00-0-000-00000-0 (กรณีเป็นนิติบคุคล) 

เลขที บตัรประจําตวัประชาชน 0-0000-00000-00-0(กรณีเป็นบคุคลธรรมดา) 

(ชื!อหนว่ยงานที!จะจดัหาพสัด)ุ 

 

 

เลขที รับ ................................. 
วนัที  ...................................... 
เจ้าหน้าที ............................... 

q มีใบตอ่ ............... แผน่ 



 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!"!-# แบบอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

การเสนอราคา 

รหสัเอกสาร   A 13-89 

วนัที$บงัคบัใช ้  30 กนัยายน %&&# 

ISSUE  3   

หนา้ที$    %/# 

 

 ชี !แจงเหตผุล (ใบตอ่แผน่ที" ................)- # -  

ชี !แจงเหตผุลเพิ"มเตมิ 

 

 

q มีใบตอ่ ............... แผน่ 

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

  

ลงชื"อ ................................................................. 
[เป็นบคุคลเดียวกบัที ไดล้งชื อในหนา้แรก] 



 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั สํานักงานอธิการบด ี

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!"!-# แบบอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

การเสนอราคา 

รหสัเอกสาร   A 13-89 

วนัที$บงัคบัใช ้   

ISSUE  3   

หนา้ที$    #/# 

 

 

 

 

 

r สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล    จํานวน………………แผน่ 

r สําเนาบตัรประชาชนของผู้ลงชื!ออทุธรณ์    จํานวน………………แผน่ 

r เอกสารอื!นๆ (ระบ)ุ 

"……………………………………………………………… จํานวน………………แผน่ 

#……………………………………………………………… จํานวน………………แผน่
$……………………………………………………………… จํานวน………………แผน่

%……………………………………………………………… จํานวน………………แผน่
&……………………………………………………………… จํานวน………………แผน่ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!"!-# แบบแจง้เพื$อระงบัการดาํเนินการ
จดัหาพสัดุ ขั%นตอนต่อไปกรณีมีการอุทธรณ์/

ร้องเรียนผลการพิจารณาการเสนอราคา 

รหสัเอกสาร   A 13-90 

วนัที$บงัคบัใช ้  30 กนัยายน &''( 

ISSUE  3   

หนา้ที$    "/" 

 

แบบแจ้งเพื อระงบัการดาํเนินการจดัหาพัสดุขั !นตอนต่อไป   
กรณีมีการอุทธรณ์ / ร้องเรียน ผลการพจิารณาการเสนอราคา 

[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. !"#$] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -  

 

 

 

 

ที  ..................../....................... 
 

วนัที  ............................................ 
 

 

 

เรื อง  แจ้งระงบัการดําเนินการจดัหาพสัดดุ้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ขั "นตอนตอ่ไป 

 

เรียน  ……………………………………………………………………………………………..(หวัหน้าหนว่ยงานที จะจดัหาพสัด)ุ 
 

ด้วยได้รับการอทุธรณ์ / ร้องเรียนผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการ / ชื อเรื อง……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตามที ได้มีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้มีสทิธิเสนอราคาทราบ ตามแบบ บก. #$#-$ ที  ..................../................ลงวนัที  .................................................  
ในระหวา่งการพิจารณาคําอทุธรณ์ / ร้องเรียน ขอให้ระงบัการดําเนินการจดัหาพสัดขุั "นตอนต่อไป 

จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ  
 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 ลงชื อ.................................................................... 
  (     )             

อธิบดีกรมบญัชีกลาง 

 

โทรศพัท์ …................................................ 
โทรสาร .................................................... 
E-mail Address: ......................................... 

สาํหรับคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) 

บก. #$#-4 

 

ชื อ :  กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการวา่ด้วยการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
ที อยู ่:  กรมบญัชีกลาง  ถนนพระรามที  %  แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  $#&## 

 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!"!-# แบบแจง้ผลการพจิารณา 

คาํอุทธรณ์/ร้องเรียนผลการพิจารณา 

การเสนอราคา 

รหสัเอกสาร   A 13-91 

วนัที$บงัคบัใช ้  30 กนัยายน %##& 

ISSUE   3   

หนา้ที$    "/% 

 

แบบแจ้งผลการพจิารณาคาํอุทธรณ์ / ร้องเรียน ผลการพจิารณาการเสนอราคา 

 [ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. !"#$] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที  ..................../....................... 
 

วนัที  ............................................ 
 

 
 

เรื อง  แจ้งผลการพิจารณาคาํอทุธรณ์ / ร้องเรียน ผลการพิจารณาการเสนอราคา 

เรียน  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ตามที ได้รับการอุทธรณ์ / ร้องเรียนผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการ / ชื อเรื อง………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

จากการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้มีสทิธิเสนอราคาทราบ ตามแบบ บก. "#"-# ที  .............../................ลงวนัที  ……………………………………. 

และได้แจ้งให้หนว่ยงานระงบัการดําเนินการจดัหาพสัดขุั $นตอนตอ่ไป ตามแบบ บก. "#"-% ที  .............../................ลงวนัที  ..................…แล้ว นั $น 

คณะกรรมการวา่ด้วยการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ (กวพ.อ.) พิจารณาแล้ว มีมติ 

q คําอทุธรณ์ฟังขึ $นหรือคําร้องเรียนมีผล จึงให้หนว่ยงานดาํเนินกระบวนการเสนอราคาใหม ่โดยเริ มจาก
ขั $นตอน……………………………………………………………………………………………………………………… 

q คําอทุธรณ์ฟังไมข่ึ $น หรือคําร้องเรียนไมม่ีผล หรือฟังขึ $นแตไ่มม่ีผลการเปลี ยนแปลงผลการพิจารณาที ได้แจ้งไปแล้ว จึงให้
หนว่ยงานดําเนินการจดัหาพสัดขุั $นตอนตอ่ไป 

จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ 

ลงชื อ.................................................................... 
  (    )             

อธิบดีกรมบญัชีกลาง 

กรรมการและเลขานกุาร 

คณะกรรมการวา่ด้วยการพสัดดุ้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

โทรศพัท์ …................................ 
โทรสาร .................................... 
E-mail Address:........................... 

สาํหรับคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) 

บก. !"!-5 

ชื อ :  กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการวา่ด้วยการพสัดดุ้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
ที อยู ่:  กรมบญัชีกลาง  ถนนพระรามที  &  แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  #"%"" 

 

** ชี $แจงเหตผุลเพิ มเตมิ..................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

(หวัหนา้หนว่ยงานที จะจดัหาพสัด ุ/ผู้ร้องเรียน) 

q มีใบตอ่ ............... แผน่ 



 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!"!-# แบบแจง้ผลการพจิารณา 

คาํอุทธรณ์/ร้องเรียนผลการพิจารณา 

การเสนอราคา 
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ชี  แจงเหตผุลเพิ!มเตมิ (ใบตอ่แผน่ที! ................)- # –  

 

ชี  แจ 

 

ลงชื!อ ............................................................................. 
                              [ เป็นบคุคลเดียวกบัที ไดล้งชื อในหนา้แรก ] 

 

q มีใบตอ่ ............... แผน่ 
....................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!"! แบบแจง้ใหไ้ปทดสอบ/ตรวจสอบ
เพื#อเตรียมขึ$นทะเบียนรายชื#อผูใ้หบ้ริการ 

ตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ 
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แบบแจ้งให้ไปทดสอบ / ตรวจสอบ 

เพื อเตรียมขึ !นทะเบียนรายชื อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. !"#$] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตรวจสอบสถานที พร้อมอุปกรณ์ 

สถานที เสนอราคาตั !งอยู่ จังหวัด 
จาํนวนห้อง
เสนอราคา 

จาํนวนห้อง
คณะกรรมการ 

วันที นัดหมายให้ไปตรวจสอบ 

วัน/เดือน/ปี เวลา 

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที  ......................../....................... 
 

วนัที  ............................................ 

 

 

เรื อง  ขอให้ทดสอบ / ตรวจสอบ เพื อเตรียมขึ "นทะเบียนรายชื อผู้ให้บริการตลาดกลาง 

เรียน  อธิบดีกรมบญัชีกลาง 

ขอให้ไป  q  ทดสอบโปรแกรม      q   ตรวจสอบสถานที เสนอราคา  ตามคําขอข้างลา่งนี " 

          ขอแสดงความนบัถือ 

(ลงชื อ).............................................................................. 

            (............................................................................) 

ตําแหนง่ ................................................................................. 

 

ชื อผู้ ให้บริการตลาดกลางฯ  ….................................................................................................................

ที ตั "งสํานกังาน : อาคาร  ..........................................ชั "น ............หมูบ้่าน.........................เลขที .................. 
หมูท่ี  ...........ตรอก/ซอย ...............................ถนน..............................ตําบล/แขวง ...................................

อําเภอ/เขต.....................................จงัหวดั ………………………..รหสัไปรษณีย์  00000 

  

โทรศพัท์ …............................................... 
โทรสาร ................................................... 
E-mail Address: ......................................... 

สาํหรับผู้ให้บริการตลาดกลางฯ 

 

เลขที รับ ................................. 
วนัที  ...................................... 
เจ้าหน้าที ............................... 

   บก. #20 

ทดสอบโปรแกรม ณ ที  : อาคาร  .........................ชั "น ........หมูบ้่าน.............เลขที ........หมูที่  .........ตรอก/ซอย .....................

ถนน..........................ตําบล/แขวง ................อําเภอ/เขต...........................จงัหวดั …………….รหสัไปรษณีย์  00000 

วนัที  ......... เดือน .................... พ.ศ. ............  เวลา ..............น.  

คาํขอ 

q แนบแผนที ตั "งมาแล้วด้วย   q ไมไ่ด้แนบแผนที ตั "งมา 

q แนบแผนผงัห้องมาด้วยแล้ว  q ไมไ่ด้แนบแผนผงัห้องมา 

q  มีใบตอ่ ................แผ่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!"! แบบแจง้ใหไ้ปทดสอบ/ตรวจสอบ
เพื#อเตรียมขึ$นทะเบียนรายชื#อผูใ้หบ้ริการ 

ตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ 

รหสัเอกสาร   A 13-92 

วนัที#บงัคบัใช ้  30 กนัยายน "%%& 

ISSUE  3  

หนา้ที#    "/" 

 

แบบแจ้งให้ไปทดสอบ / ตรวจสอบ (ใบต่อแผ่นที! ..........) 
 

 

ตรวจสอบสถานที!พร้อมอุปกรณ์ 

สถานที!เสนอราคาตั "งอยู่ จังหวัด 
จาํนวนห้อง
เสนอราคา 

จาํนวนห้อง
คณะกรรมการ 

วันที!นัดหมายให้ไปตรวจสอบ 

วัน/เดือน/ปี เวลา 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ลงชื อ ................................................................. 

[เป็นบคุคลเดียวกบัที ไดล้งชื อในหนา้แรก] 

 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!"# แบบแจง้ขอ้มูลผูใ้หบ้ริการ 

ตลาดกลางฯ เพื$อเตรียมระบบการเสนอราคา  
ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

รหสัเอกสาร   A 13-93 

วนัที$บงัคบัใช ้  30 กนัยายน "%%& 

ISSUE  3   

หนา้ที$    #/" 

แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ 

เพื!อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

[ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพสัดุด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. !"#$ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที$ ศธ.!%'".!&/    

 

วนัที$ ....................................................  
 

 

เรื!อง   ขอแจง้ขอ้มูลเพื$อเตรียมระบบการเสนอราคา   
 

เรียน  ...................................................................................(ผูบ้ริการตลาดกลางฯ)   
 

  ขอแจง้ขอ้มูลตามที$ปรากฏดา้นล่างนี*   เพื$อเตรียมระบบการเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

  จึงเรียนมาเพื$อโปรดทราบและดาํเนินการต่อไป 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 (ลงชื$อ)........................................................................ 

      (     ) 
ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

 

โทรศพัท ์            + 

โทรสาร                           +   

E-mail Address:                                !                  

บก. "#$ 

สําหรับหน่วยงานที!จะจัดหาพสัดุ 

 

1.  ชื$อโครงการ / สินคา้                  
2. วงเงินเริ$มตน้ในการประมลู          บาท   

3. วนั / เดือน / ปี ที$เสนอราคา         

4. ระยะเวลาในการลงทะเบียนของผูมี้สิทธิเสนอราคา  เริ$มตั*งแต่   เวลา......น.  ถึง เวลา..... น.  รวม.....  นาที 

5. ระยะเวลาในการทดสอบระบบ      เริ$มตั*งแต่   เวลา..... น.  ถึง เวลา..... น.  รวม  15 นาที 

6.  ระยะเวลาในการเสนอราคา     เริ$มตั*งแต่   เวลา..... น.  ถึง เวลา..... น. รวม  ...... นาที 

7. ช่วงเวลาสุดทา้ยที$จะไม่ใหแ้สดงรูปคอ้น ................นาทีสุดทา้ย 

8.  รายชื$อผูมี้สิทธิเสนอราคา (หนา้ถดัไป) 

ข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ เพื!อเตรียมระบบการเสนอราคา 

q  มีใบตอ่ .............แผน่ 

 

ชื$อหน่วยงานที$จะจดัหาพสัดุ           +             
ที$อยู ่           

                

* แจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการตลาดกลางฯ ก่อนวนักาํหนดเสนอราคา " วนัทาํการ 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบ บก.!"# แบบแจง้ขอ้มูลผูใ้หบ้ริการ 

ตลาดกลางฯ เพื$อเตรียมระบบการเสนอราคา  

ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

รหสัเอกสาร   A 13-93 
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รายชื!อผู้มีสิทธิเสนอราคา 

เลขที ประจําตวัผู้ เสียภาษี 0-0000-0000-0 

ชื อผู้ มีสิทธิเสนอราคา   .………….................................................................................................................................... 
 

ที ตั "งสํานกังาน : อาคาร  ..................ชั "น ......... หมูบ้่าน........................เลขที .........หมูที่  ...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน......................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต...................จงัหวดั ……………รหสัไปรษณีย์  00000 

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขที  0-00-0-000-00000-0 (กรณีเป็นนิติบคุคล) 

เลขที บตัรประจําตวัประชาชน 0-0000-00000-00-0 (กรณีเป็นบคุคลธรรมดา) 

ใบตอ่แผน่ที .............. 

(ใหร้ะบใุหช้ดัเจนว่าเป็นบริษัทจํากดั บริษทัมหาชนจํากดั หา้งหุน้สว่นจํากดั ฯลฯ) 

ลงชื อ ............................................................................. 
[เป็นบคุคลเดียวกบัที!ไดล้งชื!อในหนา้แรก] 

เลขที ประจําตวัผู้ เสียภาษี 0-0000-0000-0 

ชื อผู้ มีสิทธิเสนอราคา   .………….................................................................................................................................... 
 

ที ตั "งสํานกังาน : อาคาร  ..................ชั "น ......... หมูบ้่าน........................เลขที .........หมูที่  ...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน......................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต...................จงัหวดั ……………รหสัไปรษณีย์  00000 

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขที  0-00-0-000-00000-0 (กรณีเป็นนิติบคุคล) 

เลขที บตัรประจําตวัประชาชน 0-0000-00000-00-0 (กรณีเป็นบคุคลธรรมดา) 

เลขที ประจําตวัผู้ เสียภาษี 0-0000-0000-0 

ชื อผู้ มีสิทธิเสนอราคา   .………….................................................................................................................................... 
 

ที ตั "งสํานกังาน : อาคาร  ..................ชั "น ......... หมูบ้่าน........................เลขที .........หมูที่  ...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน......................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต...................จงัหวดั ……………รหสัไปรษณีย์  00000 

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขที  0-00-0-000-00000-0 (กรณีเป็นนิติบคุคล) 

เลขที บตัรประจําตวัประชาชน 0-0000-00000-00-0 (กรณีเป็นบคุคลธรรมดา) 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

หนงัสือแสดงเงื อนไขการซื!อและการจา้ง 

ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

รหสัเอกสาร   A 13-94 

วนัที บงัคบัใช ้30 กนัยายน #$$%    
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หนังสือแสดงเงื!อนไขการจ้างโดยการประมูลด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

                หนงัสือแสดงเงื อนไขนี!   เป็นหนงัสือที จดัทาํขึ!นเป็น % ฝ่าย ระหวา่ง                                                    
                                                             (ชื อหน่วยงานที จะจดัหาพสัดุ)                                                                              .  
โดย                                                                                   ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคา ซึ ง
ต่อไปนี! เรียก “ผูรั้บบริการ” โดย                                                                                            (ชื อบริษทัตลาดกลางฯ)  
ซึ งต่อไปนี! เรียกวา่ “ผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์”  ฝ่ายหนึ ง  และ                                                           .   
                                                       (ระบุใหช้ดัเจนวา่ เป็นบริษทั จาํกดั, บริษทัมหาชน, หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฯลฯ)  
โดย                                                                                                              ซึ งต่อไปนี! เรียกวา่ “ผูมี้สิทธิเสนอราคา”  
อีกฝ่ายหนึ ง 

                ทั! ง % ฝ่าย ตกลงยินยอมรับเงื อนไข และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประกวดราคาซื! อ/จ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   ดงันี! 

 ".   วตัถุประสงค์และขอบเขต 

                    ผูรั้บบริการ ประสงค์จะเปิดทาํการประกวดราคาซื! อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
รายละเอียดขอ้กาํหนดหรือประกาศของ                                                       (ชื อหน่วยงานที จะ
จดัหาพสัดุ)   เรื อง                                                                                                                                                  .   
เลขที                         ลงวนัที                                         และผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  มีความ
ประสงค์จะให้บริการระบบประกวดราคาซื!อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลงดาํเนินการตาม
รายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. #$'* และผูไ้ดรั้บแจง้ใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา ตามประกาศของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ เรื อง             เลขที    ลงวนัที .           
จะตอ้งไปเสนอราคา  ตามวนั  เวลา  และสถานที   ที กาํหนด  และยนิยอมปฏิบติัตามระเบียบฯ  ขา้งตน้ 

             #.  ข้อกาํหนดอื!น 

  #."  หน้าที!ของผู้มีสิทธิเสนอราคา       

          (&)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา  ณ  วนั  เวลา  และสถานที ที กาํหนดโดยตอ้ง
ส่งผูแ้ทนเขา้เสนอราคาไม่เกิน  %  คน  และไม่สามารถเปลี ยนหรือเพิ มผูแ้ทนได ้ แต่สามารถถอดถอนผูแ้ทนบาง
คนดว้ยเหตุใดเหตุหนึ งได ้  และหากไม่ส่งผูแ้ทนมาตาม วนั เวลา และสถานที ที กาํหนดก็ใหผู้รั้บบริการยดึ
หลกัประกนัที ผูรั้บบริการกาํหนดใหมี้ในการเขา้เสนอราคาจากผูมี้สิทธิเสนอราคา 
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                                   (#) ผูมี้สิทธิเสนอราคาตอ้งทาํการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผูรั้บบริการและตอ้ง
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด รวมทั!งตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวธีิการเสนอราคาของผูใ้หบ้ริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ที แสดงไวใ้นเวบ็ไซด ์ www.gprocurement.go.th   และผูมี้สิทธิเสนอราคาตอ้งทาํการ
ทดลองวธีิการเสนอราคาก่อนถึงกาํหนดวนัเสนอราคาที เวบ็ไซตข์องผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ครั! งนี!  

2.2 ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ         
                                  ผูมี้สิทธิเสนอราคาที ไดรั้บการคดัเลือกจากผูบ้ริการให้เป็นผูช้นะการเสนอราคาตอ้งจ่ายชาํระ
ค่าใชจ่้ายในการจดัการประมูลฯ ใหก้บัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นจาํนวนเงิน                            .  
                            บาท (                                            -                                              ) (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแลว้)  
โดยจ่ายชาํระงวดเดียวภายใน %& วนันบัแต่ไดรั้บใบแจง้หนี!จากผูใ้หบ้ริการ          

2.3 การอุทธรณ์การเสนอราคา 

       กรณีที ผูมี้สิทธิเสนอราคาที เขา้สู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นดว้ยกบัผลการพิจารณาของ 

หวัหนา้หน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  (กวพ.อ.)  ภายใน  
%  วนันบัแต่วนัที ไดรั้บแจง้ และกวพ.อ. จะพิจารณา ใหเ้สร็จภายใน %& วนั ซึ งในระหวา่งนี!จะดาํเนินการขั!นตอน
ต่อไปมิได ้   
                                  ทั!งนี!  หากผูมี้สิทธิเสนอราคาไดอุ้ทธรณ์ในส่วนที เกี ยวขอ้งกบัระบบหรือขอ้มูลการเสนอ
ราคาประมูลของผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จะนาํส่งขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลกลางของเครื องแม่ข่าย  (Log  file)  และรายงานสรุปผลประมูลต่อผูรั้บบริการ  เท่านั!น 

2.4 การสงวนสิทธิ!ของผู้ให้บริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์ 

#.'.*  ผูมี้สิทธิเสนอราคาที ตอ้งการเสนอราคาในช่วงสุดทา้ยของการประมูล      ควรทาํการ 

เสนอราคาก่อนเวลาสิ!นสุดการประมูลอยา่งนอ้ย * นาที  ทั!งนี! เพื อเป็นการเผื อเวลาสาํหรับการเดินทางของขอ้มูล
ที เขา้สู่ระบบ  Server 

                                   #.'.#  จะถือเอาผลการเสนอราคา   และเวลาที แสดงในระบบฐานขอ้มูลกลางจากเครื อง      
  แม่ข่าย  (Log  file)  เป็นหลกัฐานแสดงการเสนอราคา  เท่านั!น 

                                2.5  การยดึหลกัประกนัซองของผู้เสนอราคาให้ดําเนินการในกรณดีังต่อไปนี" 
                                        #.$.*   ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ส่งผูแ้ทนมาลงทะเบียนเพื อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวนั  เวลา  และสถานที ที กาํหนด 
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                                        #.$.#    ผูมี้สิทธิเสนอราคาที มาลงทะเบียนแลว้ไม่  LOG IN  เขา้สู่ระบบ 

                                        #.$.%  ผูมี้สิทธิเสนอราคา  LOG IN  แลว้  แต่ไม่มีการเสนอราคา  หรือเสนอราคาผิด
เงื อนไขที กาํหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา่  หรือเท่ากบัราคาเริ มตน้การประมูล 

                                        #.$.&    ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื อในแบบ บก.''(  แบบยืนยนัราคาสุดทา้ยใน
การเสนอราคา 

 

                         ทั!ง  %  ฝ่าย  ไดรั้บทราบและยนิยอมปฏิบติัตามขอ้ความและเงื อนไขทุกประการตามหนงัสือฉบบั
นี!รวมถึงเอกสารที เกี ยวขอ้งทั!งหมด  เช่น  เอกสารประกวดราคา  เป็นตน้  จึงไดล้งนามพร้อมทั!งประทบัตรา
บริษทั(ถา้มี)  ไวเ้ป็นหลกัฐานในเอกสารฉบบันี!   และขอตอบรับการเขา้ร่วมการประกวดราคาฯ  ในวนัและเวลา  
ดงักล่าว 

 

             ชื อ                                                                  ผูรั้บบริการ 

                             (                                                                  ) 
                                                              ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

 

                                                               ชื อ                                                                   ผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง 

                                                                  (                                                                    ) 
                                                               ตาํแหน่ง                                                           .   

 

          ชื อ                                                                 ผูมี้สิทธิเสนอราคา 

             (                                                                    ) 
            ตาํแหน่ง                                                            .   
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ผลการพจิารณาของคณะกรรมการประกวดราคา 

งานจดัซื&อ/จา้ง...............................(รายการที!จดัจา้ง)…………….………………………… 

ของ....................(หน่วยงานที!ไดรั้บงบประมาณ)……...........มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ใชเ้งินงบประมาณ........................................................................ 

วงเงินทั&งสิ&น................................บาท (................................................................................................) 
    ราคากลาง...............................บาท (......................................................................................................) 

เมื!อวนัที!..............................................เวลา....................น.  ณ...................................................... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บันทกึคณะกรรมการประกวดราคา 

                     ตามที! มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดป้ระกาศประกวดราคาจดัซื&อ/จา้ง.................   
................(รายการที!จดัจา้ง)…………………………...…….…ของ............(หน่วยงานที!ไดรั้บงบประมาณ).............  
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามประกาศของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที!..................... 
ลงวนัที!............................................... มีผูย้ื!นซองเสนอราคา จาํนวน              ราย จากผูซื้&อแบบรูปรายการ จาํนวน                    
                  ราย  โดยมีรายละเอียดดงันี&  

                     %. มีผูผ้า่นการพิจารณาและเป็นผูมี้สิทธิในการเสนอราคา ตามเงื!อนไขของเอกสารประกวดราคาซื&อ/
จา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  เลขที!....................ลงวนัที! 
.............................................จาํนวน                ราย  ดงันี& คือ   

1. ..............................(ผูเ้สนอราคา)................................. 
2. ..............................(ผูเ้สนอราคา)................................. 

ซึ! งผูมี้สิทธิเสนอราคา จาํนวน............. ราย ไดม้าลงทะเบียนเพื!อเขา้สู่กระบวนการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ครบ
ทุกราย 

                     2.  การแข่งขนัราคาเมื!อเสร็จสิ&นการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดของราคา ปรากฏดงันี&  
1. ...............................(ผูเ้สนอราคา....................           เสนอราคา............................บาท 

2. ...............................(ผูเ้สนอราคา.....................          เสนอราคา...........................บาท 

โดย...........(ผูเ้สนอราคารายตํ!าสุดที!ไดรั้บการคดัเลือก).............เป็นผูเ้สนอราคาตํ!าสุด จาํนวนเงิน.....................บาท 
(............................................................................................................) และไดย้นืยนัราคาสุดทา้ยในการเสนอราคา
ตามแบบ บก.008  แลว้ 
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                     คณะกรรมการฯ พิจารณาราคาที!ทางบริษทัฯ  เสนอแลว้  ปรากฏวา่ราคาดงักล่าว 

                        -   ตํ!า/สูงกวา่งบประมาณ  จาํนวน ............................  –  ............................. =  .........................บาท 

 คิดเป็น (................%)  
                       -   ตํ!า/สูงกวา่ราคากลาง    จาํนวน ............................  –  ............................. =  ..........................บาท 

 คิดเป็น (................%)   

                        คณะกรรมการประกวดราคา พิจารณาแลว้เห็นวา่ ราคาของผูเ้สนอราคารายตํ!าสุดดงักล่าว ซึ! ง................ 

..............ตํ!ากวา่งบประมาณ, ตํ!ากวา่ราคากลาง......................เห็นวา่เป็นราคาที!เหมาะสม  เนื!องจาก........................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................... 

                         คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้..........(รายที!เสนอราคาตํ!าสุดที!ไดรั้บการคดัเลือก)....................เป็นผูข้าย/
ผูรั้บจา้งงานดงักล่าว โดยใชเ้งินงบประมาณแผน่ดินประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.............../เงินรายได.้............................

งบประมาณทั%งสิ%น..................................บาท (..............................................................................................................) 
ซึ! งราคาดงักล่าวไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ!มไวแ้ลว้  ระยะเวลาส่งมอบ/เวลาทาํการ..................วนันบัถดัจากวนัที!ลงนามใน
สัญญาซื%อขาย/จา้ง  และนาํเสนอ อมทร. เพื!อโปรดพิจารณา 

                     &.   อนุมติัผลการพิจารณาตามมติของคณะกรรมการประกวดราคาเสนอ 

                     ".  หากอนุมติัตามขอ้ & มอบใหค้ณะกรรมการประกวดราคา และฝ่ายพสัดุ กองคลงั ดาํเนินการตาม
ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. "#'* และตามระเบียบสาํนกันายก 
รัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. "#$#  และที!แกไ้ขเพิ!มเติมฯ  ต่อไป           

  คณะกรรมการฯ  จึงไดล้งลายมือชื!อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

                                                                          (ลงชื!อ)……………....…………...........……..ประธานกรรมการ                        
                                                                           (.............................................................)    

                                                                          (ลงชื!อ)……………....…...........……………..กรรมการ                        
                                                                           (.............................................................)    

          (ลงชื!อ)……………..…….............…..…........กรรมการ      

                    (..............................................................)                                             

                                                             (ลงชื!อ)……………………......…...........…...กรรมการและเลขานุการ                              
                                                                          (.............................................................) 
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วนัที"บงัคบัใช ้  30 กนัยายน #$$% 

ISSUE  3   

หนา้ที"    &/& 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  

เรื!อง   แจ้งผลการดําเนินการประกวดราคาซื"อ/จ้าง ด้วยวิธีการทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

                       ตามที" มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดป้ระกาศประกวดราคาจดัซื อ/จา้ง 

..........................(รายการที"จดัซื อ/จา้ง)..............................ของ…......(หน่วยงานที"ไดรั้บงบประมาณ)......... 
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที"....... 
..................ลงวนัที"......................................................นั น 

 

                    มหาวิทยาลยัฯ ไดด้าํเนินการจดัประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เรียบร้อยแลว้  
ผูเ้สนอราคาที"ไดรั้บเลือกให้เป็นผูข้าย/ผูรั้บจา้งงานดงักล่าวคือ............................................................................. 
โดยเสนอราคาเป็นจาํนวนเงินทั งสิ น.........................บาท............................................................................) 
ซึ" งราคาดงักล่าวไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ"มไวแ้ลว้ 

 

                                        ประกาศ  ณ  วนัที"............................................พ.ศ. ................... 
 

 

 

 

                                                    

                                                         ……………….…….(ลงชื"อ)...................................... 
                                                             อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

รหสัเอกสาร   A 13-97 

วนัที!บงัคบัใช ้  30 กนัยายน "##$ 

ISSUE  3  

หนา้ที!    %/% 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

รายการ............................................(ระบุรายการที!จดัจา้ง)........................................................................... 
สถานที!.........................................(สถานที!ก่อสร้าง).................................................................................... 

งวดที! "  จะจ่ายเงินให.้...................%  ของราคาที!ประกวดไดเ้มื!อผูรั้บจา้งไดท้าํการ.................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
แลว้เสร็จภายใน................วนั นบัถดัจากวนัที!ลงนามในสัญญาเป็นตน้ไป 

งวดที! #  จะจ่ายเงินให.้...................%  ของราคาที!ประกวดไดเ้มื!อผูรั้บจา้งไดท้าํการ.................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
แลว้เสร็จภายใน.................วนั นบัถดัจากวนัที!ลงนามในสัญญาเป็นตน้ไป 

งวดสุดท้าย  จะจ่ายเงินให.้...................%  ของราคาที!ประกวดไดเ้มื!อผูรั้บจา้งไดท้าํการ.............................. 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
แลว้เสร็จภายใน................วนั นบัถดัจากวนัที!ลงนามในสัญญาเป็นตน้ไป 

 

                                                                  ................................................................ผูแ้บ่งงวดงาน 

                                                                  (..............................................................) 
                                                                  ................../........................../.................. 
                                 
                   การคิดเงินจากเปอร์เซ็นตใ์นการแบ่งงวดงานในสัญญาที!จะลงนาม จะนบัตั&งแต่หลกัพนัลงไป
รวมไวใ้นงวดสุดทา้ย 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

หนงัสือแจง้ผลการตดัสินการจดัซื อ/จดัจา้ง 

โดยวธีิพิเศษ 

รหสัเอกสาร   A 13-98 

วนัที"บงัคบัใช ้  30 กนัยายน #$$% 

ISSUE  3   

หนา้ที"    &/& 

 

 

 

 

ที" ศธ 0582.03/                          มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

                  96  หมู่  3  ถนนพุทธมณฑลสาย  5 

            ตาํบลศาลายา  อาํเภอพทุธมณฑล 

                  จงัหวดันครปฐม  73170 

                    ………………… 

เรื"อง   แจง้ผลการจดัซื อ/จดัจา้งโดยวิธีพิเศษ 

เรียน  .................................................................................................... 
อา้งถึง   (ถา้มี) 
 

ตามที" ............................(บริษทั/หา้ง/ร้าน)...................................................ไดเ้สนอราคาจดัซื อ/จดัจา้ง   
รายการ........................................................................................................................................................................... 

ตามใบเสนอราคาเลขที" ............................ลงวนัที"....................... บดันี    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ไดพิ้จารณารายละเอียดและเงื"อนไขประกอบการจดัซื อ/จดัจา้งเป็นที"เรียบร้อยแลว้  เห็นสมควร
จดัซื อ/จัดจ้าง รายการ................................................................. กบั  ............................... (บริษทั/ห้าง/
ร้าน)……………............................ เป็นเงิน..............................บาท (............................................................. )  
เนื"องจากเสนอรายละเอียดถกูตอ้งตรงตามเงื"อนไขทุกประการ  และเสนอราคาอยูใ่นวงเงินงบประมาณ    

 

จึงเรียนมาเพื"อทราบและแจง้ให.้...........................(บริษทั/หา้ง/ร้าน).................................ไปติดต่อทาํ
สญัญาซื อขาย/สญัญาจา้ง  กบั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ภายใน .........วนั  นบัแต่วนัที"ไดรั้บ
หนงัสือฉบบันี    พร้อมกบันาํหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญา  ในวงเงิน ...............บาท  (.....................................) 

  

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

 

          อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

................................... 
โทร. ………………….. 
โทรสาร ………………… 

 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

คาํสั งแต่งตั!งคณะกรรมการจดัซื!อ/จดัจา้ง 

โดยวธีิพิเศษ  และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/
คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

รหสัเอกสาร   A 13-99 

วนัที บงัคบัใช ้  30 กนัยายน #$$% 

ISSUE  3   

หนา้ที     &/# 

 

 

คําสั!งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ที!........................../..................... 

เรื!อง   แต่งตั"งคณะกรรมการจัดซื"อ/จ้างโดยวธีิพเิศษ  และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/ 

                    คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง  เพื!อปฏิบัติงานการจัดซื"อ/จ้าง   ตามระเบียบสํานัก 

                    นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. #$%$  และฉบับแก้ไขเพิ!มเติมฯ 

 

ดว้ย...………………(กอง/สํานกัฯ/สถาบนั)..........................  ไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการจดัซื!อ/ 

จดัจา้ง  รายการ................................................................................................................................................ 

เพื อใช.้.......................(กอง/สํานกัฯ/สถาบนั)................................................................................................. 
 

ฉะนั!น  เพื อให้การดาํเนินการจดัซื!อ/จดัจ้าง  โดยวิธีพิเศษ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกตอ้งตามระเบียบ ฯ  จึงอาศยัอาํนาจตามความขอ้  %'   แห่งระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ 
พ.ศ. #$%$  และฉบบัแกไ้ขเพิ มเติมฯ  แต่งตั!งคณะกรรมการจดัซื!อ/จา้ง  โดยวิธีพิเศษ  และคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ/คณะกรรมการตรวจการจา้ง   ดงัผูมี้รายนามต่อไปนี!      

&.  คณะกรรมการจดัซื!อโดยวิธีพิเศษ  ตามระเบียบฯ ขอ้ %' (')/คณะกรรมการจดัจา้ง
โดยวธีิพิเศษ  ตามระเบียบฯ ขอ้ %'($) 

 &.&................................................ประธานกรรมการ 

 &.#………………………….กรรมการ 

 &.%................................................กรรมการ 

 

#.  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  ตามระเบียบฯ  ขอ้ %' (*)/คณะกรรมการตรวจการจา้ง  
ตามระเบียบฯ ขอ้ %'(+) 

 #.&................................................ประธานกรรมการ 

 #.#………………………….กรรมการ 

 #.%................................................กรรมการ 

 



  

 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

คาํสั งแต่งตั!งคณะกรรมการจดัซื!อ/จดัจา้ง 

โดยวธีิพิเศษ  และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/
คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

รหสัเอกสาร   A 13-99 

วนัที บงัคบัใช ้  30 กนัยายน #$$% 

ISSUE  3   

หนา้ที     #/# 

 

 

 

ทั!งนี!ตั!งแต่บดันี! เป็นตน้ไป 

 

สั ง  ณ  วนัที  ..................................พ.ศ. ................. 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

หนงัสือแจง้ใหผู้ข้ายมาเสนอราคาดว้ยวธีิพิเศษ 

รหสัเอกสาร   A 13-100 

วนัที!บงัคบัใช ้  30 กนัยายน "##$ 

ISSUE  3  

หนา้ที!    %/% 

 

 

 

 

ที! ศธ 0582.03/                          มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

                  96  หมู่  3  ถนนพุทธมณฑลสาย  5 

            ตาํบลศาลายา  อาํเภอพุทธมณฑล 

                  จงัหวดันครปฐม  73170  

                    ………………… 

เรื!อง   ขอให้เสนอราคา....................................... 
เรียน   .................................................................. 
สิ!งที!ส่งมาดว้ย   (ถา้มี) 
 

ดว้ย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มีความประสงค์จะจดัซื&อ/จา้ง รายการ
........................................................รายละเอียดตามสิ!งที!ส่งมาดว้ยนั&น (ถา้มี) 

ดงันั&น   เพื!อใหก้ารดาํเนินการจดัซื&อ/จา้ง   เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลยัฯ  จึงขอเรียน
เ ชิญ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (บ ริษัท /ห้ าง / ร้ าน) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เส นอราคาราย ก าร
......................................................................................ให้กบัทางมหาวิทยาลยัฯ ในวนัที! .............................
เวลา................น.  ณ  ..........................................................รายละเอียดตามสิ!งที!ส่งมาพร้อมนี&  
 

จึงเรียนมาเพื!อโปรดทราบและดาํเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

          อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

.................. 
โทร.................................. 
โทรสาร............................  

 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

บนัทึกคณะกรรมการจดัซื อ/จดัจา้งโดยวธีิพิเศษ 

รหสัเอกสาร   A 13-101 

วนัที"บงัคบัใช ้  30 กนัยายน #$$% 

ISSUE  3   

หนา้ที"    &/& 

 

ผลการพจิารณาของคณะกรรมการจัดซื!อ/จัดจ้าง โดยวธีิพเิศษ 

รายการ........................................................................ 

โดยใช้เงิน.................................................................................... 

วงเงิน....................................................บาท 

เมื"อวนัที"................เดือน.......................พ.ศ........................... 
 

 

ตามที"   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้อนุมัติให้จัดซื อ/จัดจ้าง              
รายการ............................................................................................... ...................................โดยวิธีพิเศษ  
ดว้ยเงิน...........................................................................บดันี   คณะกรรมการจดัซื อ/จดัจา้ง โดยวิธีพิเศษ 
ไดพ้ิจารณาใบเสนอราคาของ..............................(บริษทั/ห้าง/ร้าน).............................เลขที".....................
ลงวนัที"........................................................แลว้ปรากฏวา่บริษทัฯ  เสนอราคา.....................................บาท
(........................................................................ ...........)ซึ" งคณะกรรมการฯ ไดต้รวจสอบรายละเอียด
ประกอบการจดัซื อแลว้  และสรุปขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการเลือก  ดงันี  

&.  รายละเอียดคุณสมบติัที"บริษทัฯ เสนอ ถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามรายละเอียดขอ้กาํหนดทุก
ประการ 

#.  ราคาที"เสนอรวมทั งสิ น................................บาท (..............................................................)  ซึ" งอยู่
ในวงเงินงบประมาณ     

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว   จึง มีมติให้จัดซื อ /จัดจ้าง                         
รายการ.................................................... ขา้งตน้ โดยวธีิพิเศษ  จาก .......................(บริษทั/ห้าง/ร้าน)................ 
ซึ" งเสนอราคา................................................บาท (............................................................... )  รายละเอียด
ถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ 

คณะกรรมการฯ จึงได้ลงลายมือชื"อไว้เป็นหลกัฐาน 

 

                               (ลงชื"อ) ………………………………. ประธานกรรมการ 

                                                           (    ) 
                   (ลงชื"อ) …………………………………กรรมการ 

                                                           (    ) 
                   (ลงชื"อ) ……………………..………… กรรมการ 

                                                           (    ) 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

บนัทึกขออนุมติัจดัซื อ/จดัจา้งโดยวธีิพิเศษ 

รหสัเอกสาร   A 13-102 

วนัที"บงัคบัใช ้  30 กนัยายน #$$% 

ISSUE  3   

หนา้ที"    #/# 

 

                                       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กองคลงั   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ โทร  &#-''(-)$'$-*  ต่อ #+%&    

ที!  ศธ &$'#.&%/           วนัที!                                                           

เรื!อง   ขออนุมติัจดัซื อ/จดัจา้ง รายการ                                           โดยวธีิพิเศษ     

     

เรียน   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

ตามที"  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้อนุมติัให้ดาํเนินการจดัซื อ/จดัจา้ง  
รายการ ............................................................................................................วงเงิน...................................บาท
โดยวธีิพิเศษ  และมอบให ้ กองคลงั  ดาํเนินการความละเอียดแจง้แลว้นั น 

กองคลงั  ขอสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการจดัซื อ/จดัจา้ง โดยวิธีพิเศษ  ซึ" งไดด้าํเนินการ
ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  #$%$ และฉบบัแกไ้ขเพิ"มเติมฯ  ในการจดัซื อ/จดัจา้ง 
รายการขา้งตน้  โดยวธีิพิเศษ  โดยมีรายละเอียดดงันี  

คณะกรรมการจดัซื อ/จดัจา้ง  โดยวธีิพิเศษ   ไดพ้ิจารณาใบเสนอราคาของ  ....................................... 
……………………(บริษทั/หา้ง/ร้าน)........................................เลขที".....................ลงวนัที"....................................... 
แล้วปรากฏว่า(บริษทั/ห้างฯ/ร้าน)  เสนอราคา.......................................................บาท  และรายละเอียด
ประกอบการจดัซื อ/จดัจา้ง  ถูกตอ้งครบถว้น  จึงขอสรุปขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการเลือก  ดงันี  

+.  รายละเอียดคุณสมบติัที"บริษทัฯ  เสนอ  ถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามรายละเอียดขอ้กาํหนดทุก
ประการ 

#.  ราคาที"เสนอรวมทั งสิ น  ............................. บาท (......................................................................) 
ซึ" งอยูใ่นวงเงินงบประมาณ     

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  คณะกรรมการจดัซื อ/จดัจา้ง  โดยวิธีพิเศษ  จึงมีมติให้จดัซื อ/จดัจา้ง  
รายการขา้งตน้  โดยวธีิพิเศษ  จาก  ................................(บริษทั/หา้ง/ร้าน)................................... ซึ" งเสนอราคา 
....................................... บาท (..................................................)  รายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ  

 

 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

บนัทึกขออนุมติัจดัซื อ/จดัจา้งโดยวธีิพิเศษ 

รหสัเอกสาร   A 13-102 

วนัที"บงัคบัใช ้  30 กนัยายน #$$% 

ISSUE  3   

หนา้ที"    #/# 

 

กองคลงั  ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรนาํเสนอ  อมทร. เพื"อโปรดพิจารณาอนุมติัให้ดาํเนินการตาม
ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. #$%$  และฉบบัแกไ้ขเพิ"มเติมฯ  

 

จึงเรียนมาเพื"อโปรดนาํเสนอ  อมทร.  พิจารณา 

&.  อนุมติัผลการจดัซื อ/จดัจา้ง โดยวธีิพิเศษ  ตามมติคณะกรรมการฯ เสนอ 

#.  อนุมติัให้จดัซื อ/จดัจา้ง  รายการ....................................กบั ..........................(บริษทั/ห้าง/
ร้าน)...........................................เป็นเงิน ............................บาท (.....................................................) ส่งมอบ
ภายใน..................วนั นบัถดัจากวนัที"ไดรั้บใบสั"งซื อ/ใบสั"งจา้ง/ลงนามในสัญญาซื อ/จา้ง  โดยวธีิพิเศษ  

%.  หากอนุมติัตามขอ้ &-#  โปรดลงนามในหนังสือแจง้ผลการตดัสินการจดัซื อ และใบสั"งซื อ/ใบสั"งจา้ง 
ดงัแนบ 

 

     (....................................................................) 

                              ตาํแหน่ง........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

บนัทึกส่งคาํสั งคณะกรรมการจดัซื!อ/จดัจา้ง 

โดยวธีิพิเศษ 

รหสัเอกสาร   A 13-103 

วนัที บงัคบัใช ้  30 กนัยายน #$$% 

ISSUE  3   

หนา้ที     &/& 

                                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กองคลงั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทร. ' # (() *$($ - + ต่อ 2132 

ที!   ศธ '$(#.'%/           วนัที    

เรื!อง   ขอส่งสาํเนาคาํสั งคณะกรรมการจดัซื!อ/จดัจา้ง โดยวธีิพิเศษ 

เรียน   …………………………………………………                                            

                        ตามที  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดแ้ต่งตั!งแต่งตั!งคณะกรรมการจดัซื!อ/
จดัจา้ง โดยวธีิพิเศษ  ตามคาํสั งเลขที …………….../….....……ลงวนัที ……………………….………....
งานจดัซื!อ/จา้ง รายการ……………………………………………ของ…………………………………… 
เพื อปฏิบติัหนา้ที ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.  #$%$ และฉบบัที แกไ้ขเพิ มเติม  
ขอ้................ 
                      &. กาํหนดรับเอกสารและตรวจสอบรายละเอียดประกอบการจดัซื!อ/จดัจา้ง ในวนัที ....…… 
…………………..ตั!งแต่เวลา………………..น.  ณ  หอ้งประชุมกองคลงั  สาํนกังานอธิการบดี   

                     ดงันั!น  จึงขอส่งเอกสาร   จาํนวน...........ฉบบั  คือ 

1. สาํเนาคาํสั งแต่งตั!งคณะกรรมการฯ  จาํนวน  &  ฉบบั   
2. .................................................................................... 
3. ................................................................................... 

                   จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ 

 

                                                           (..............................................................)         

                                                                                 ผูอ้าํนวยการกองคลงั     
                         



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

หนงัสือแจง้ใหผู้ข้าย/ผูรั้บจา้ง มาทาํสญัญา 

รหสัเอกสาร   A 13-104 

วนัที!บงัคบัใช ้  30 กนัยายน "##$ 

ISSUE  3   

หนา้ที!    %/% 

 

 

 

ที! ศธ &#'".&$/                                                                           มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์                               
                                                                                                   () หมู่ $  ถนนพุทธมณฑลสาย #  

    ตาํบลศาลายา   อาํเภอพุทธมณฑล                                                                                                   
    จงัหวดันครปฐม   *$%*& 

                                                                                       ........................... 

เรื อง    ขอใหไ้ปติดต่อทาํสัญญาซื"อขาย/สัญญาจา้ง 

เรียน   ................................................................................... 
 

ตามที!........................(บริษทั/หา้ง/ร้าน).......................................................................... ไดเ้สนอราคา
รายการ......................................................................................... ตามเอกสารประกาศ........................................ 
เลขที!..........................................ลงวนัที!...............................มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ไดรั้บราคาของทาง......................(บริษทั/ห้าง/ร้าน).........................................ในวงเงิน..............................บาท  
(...........................................................)  ซึ! งเป็นราคาที!รวมภาษีมูลค่าเพิ!มรวมทั-งภาษีอากรอื!น ๆ  และค่าใชจ่้าย
ทั-งปวงไวด้ว้ยแลว้ ส่งมอบ  ................วนั  นบัถดัจากวนัที!ลงนามในสัญญาซื-อขาย/สัญญาจา้ง    

                       จึงเรียนมาเพื!อทราบ   และแจง้ให ้..................................(บริษทั/หา้ง/ร้าน)....................................  
ไปติดต่อทาํสัญญาซื-อขาย/สัญญาจา้ง  กบั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  ภายใน..............วนั  
นบัแต่วนัที!ไดรั้บหนงัสือฉบบันี-   พร้อมกบันาํหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญา  ในวงเงิน.............................
บาท  (.......................................................................)   มามอบใหก้บัทางมหาวทิยาลยัฯ  ดว้ย   

                                     ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                          อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
กองคลงั 

โทร. .......................   

โทรสาร...................  



 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

บนัทึกส่งคาํสั งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

รหสัเอกสาร   A 13-105 

วนัที บงัคบัใช ้  30 กนัยายน "##$ 

ISSUE  1   

หนา้ที     %/% 

                                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กองคลงั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทร. & " ''( )#'# - * ต่อ 2132 

ที!   ศธ &#'".&$/           วนัที    

เรื!อง   ขอส่งสาํเนาคาํสั งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

เรียน   …………………………………………………                                            

                        ตามที  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดแ้ต่งตั+งแต่งตั+งคณะกรรมการตรวจ
รับพสัดุ ตามคาํสั ง…………..../……......……ลงวนัที ………………………..……………….……........... 
รายการ……………………………………………ของ…………….....…………………………………… 
เพื อปฏิบติัหนา้ที ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. "#$# และฉบบัที แกไ้ขเพิ มเติมฯ 
ขอ้............. 

                     ดงันั+น  จึงขอส่งเอกสาร   จาํนวน.............ฉบบั คือ 

1. สาํเนาคาํสั งแต่งตั+งคณะกรรมการฯ  จาํนวน  %  ฉบบั   
2. ………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………….. 

                   จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ 

 

                                                           (..............................................................)         

                                                                                 ผูอ้าํนวยการกองคลงั     

 



 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

บนัทึกส่งคาํสั งคณะกรรมการตรวจการจา้ง 

และผูค้วบคุมงาน 

รหสัเอกสาร   A 13-106 

วนัที บงัคบัใช ้  30 กนัยายน "##$ 

ISSUE  3   

หนา้ที     %/% 

                                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กองคลงั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทร. & " ''( )#'# - * ต่อ 2132 

ที!   ศธ &#'".&$/           วนัที    

เรื!อง   ขอส่งสาํเนาคาํสั งคณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคุมงาน 

เรียน   …………………………………………………                                            

                        ตามที  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดแ้ต่งตั+งแต่งตั+งคณะกรรมการตรวจ
การจา้งและผูค้วบคุมงาน ตามคาํสั ง…………..../……......……ลงวนัที ……………………….……........... 
จา้ง……………………………………………………ของ…………...…………………………………… 
เพื อปฏิบติัหนา้ที ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. "#$# และฉบบัที แกไ้ขเพิ มเติมฯ 
ขอ้............. 

                     ดงันั+น  จึงขอส่งเอกสาร   จาํนวน.............ฉบบั คือ 

1. สาํเนาคาํสั งแต่งตั+งคณะกรรมการฯ  จาํนวน  %  ฉบบั   
2. ………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………….. 

                   จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ 

 

                                                           (..............................................................)         

                                                                                 ผูอ้าํนวยการกองคลงั     
                         


