
ร่างขอบเขตของงาน 
การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการหล่อและอบชุบแข็งโลหะ จ านวน 1 ชุด    

ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

๑. ความเป็นมา    
    สืบเนื่องมาจากโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ด้านการจัดการศึกษารวมไปถึงการพัฒนาครุภัณฑ์และเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา เพ่ือเป็นการผลิตบัณฑิตสู่
ตลาดแรงงานโดยมีความพร้อมทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ โดยมีความเกี่ยวข้องกันกับโครงการพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ ซึ่งเพ่ือสนองนโยบายของคณะและทางมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ให้
บัณฑิตที่จบการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทั้งนี้ในปัจจุบันทางคณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นสาขาวิชาที่เปิดใหม่ จึงมีความจ าเป็นในการเสนอขอครุภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวกับ
กับการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อีกทั้งยัง เป็นสาขาวิชาที่ต้องมีการเสนอขอใบประกอบ
วิชาชีพทางวิศวกรรม ซึ่งทางสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความเกี่ยวข้องกับการท างาน ในโรงงานอุตสาหกรรม 
การเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาการท างานที่ถูกต้อง การวางแผนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน และ
การรักษาความปลอดภัยในโรงงาน เพ่ือสามารถท างานที่เกี่ยวข้องกับสายการท างานทางวิศวกรรมอุตสาหการได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ครุภัณฑ์ที่ท าการเสนอขอจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งครุภัณฑ์ที่ทางสาขาวิศวกรรมอุตสา
หการมีความต้องการในการเติมเต็มความรู้ในส่วนของการอบชุบแข็งโลหะ (กรรมวิธีการทางความร้อน) ซึ่งมีผลต่อ
สมบัติเชิงกลของโลหะ ซึ่งจะเป็นความรู้ที่นักศึกษาสามารถน าไปใช้ปรับปรุงสมบัติของโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยวิชาที่มีความเกี่ยวข้องในส่วนของครุภัณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้ คือ วิชาวัสดุวิศวกรรม วิชาการ
ฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม วิชากรรมวิธีการผลิต วิชาปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต วิชาปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 
และการออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น 
    ซึ่งครุภัณฑ์ที่เสนอขอประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการอบชุบแข็งโลหะ จ านวน 1 ชุด หากนักศึกษาที่
ผ่านการเรียนรู้และใช้งานเครื่องมือในระบบดังกล่าวจะสามารถน าความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้งานอุตสาหกรรมเพ่ือเป็น
ทางเลือกของอาชีพในอนาคต ที่ตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาได้ท าการศึกษามาตลอด ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต ในส่วนที่มีความเก่ียวข้องกับนักศึกษาและอาจารย์จึงมีเป้าหมายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส าหรับวิชาวัสดุวิศวกรรม วิชาการฝึก
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม วิชากรรมวิธีการผลิต วิชาปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต วิชาปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 
และการออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง 
  3. เพื่อรองรับการขยายตัวของประเทศทางด้านอุตสาหกรรมในการก้าวสู่อาเซียน 
  4. เพื่อให้เป็นการพัฒนาองค์ความรู้นอกเหนือจากทฤษฎีทีไ่ด้เรียนในห้องเรียน โดยได้ลงมือปฏิบัติจริง 
  5. เพื่อให้ผู้ศึกษาในสาขาวิศวกรรมต่างๆ ที่ศึกษาวิชาที่เก่ียวข้องได้น าไปประยุกต์ใช้งาน 
  6. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ส าหรับอาจารย์และนักศึกษาต่อไปในอนาคต 
  7. เพื่อให้อาจารย์ และผู้ปฏิบัติการใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงานวิจัย 
              8.  เพ่ือให้การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการชุดปฏิบัติการหล่อและอบชุบแข็งโลหะ จ านวน 1 ชุด  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดจ้างและมีมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                   ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                   ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                   ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                   ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก

เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                   ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                  ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                  ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 

                  ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

                  ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 11. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ก าหนด 

                 ๑2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                  13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกนิสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 

 

4.  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
  เป็นไปตามรายละเอียดการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ
ก าหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ก่อน
การเสนอราคา และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://fis.rmutr.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2441 6000 ต่อ 2136 ในวันและเวลาราชการ 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการประกวดราคา 
  ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 
 

6. ระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์ 
                     ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายในระยะเวลา 
120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย  
 

http://www.gprocurement.go.th/
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7. ราคาสูงสุดที่ใช้ในการเสนอ 
- ครุภัณฑ์รายการชุดปฏิบัติการหล่อและอบชุบแข็งโลหะ จ านวน 1 ชุด วงเงิน 3,240,000 บาท 

(สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
 

8.  สถานที่ติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่ 
  ๘.๑ ทางไปรษณีย์ 
   ส่งถึง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
    ๙๖ หมู่ ๓ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ต าบลศาลายา 
    อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐ 
  ๘.๒ โทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๓๐ 
  ๘.๓  โทรสาร  ๐ 2441 6028 
  ๘.๔  ทางเว็บไซต์  http://fis.rmutr.ac.th 
  ๘.๕  E-Mail        gprocurement @rmutr.ac.th 
 
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
    (ลงชื่อ).............................................................ประธานกรรมการ 
                         (ดร.คณน  สุจารี) 
 
 

 

    (ลงชื่อ).............................................................กรรมการ 
                (นายสถิตเทพ  สังข์ทอง) 
 
 

 

    (ลงชื่อ).......................................................... ...กรรมการ 
          (นางสาวพุทธิพร  เล็กขาว) 
 
 
 
    (ลงชื่อ).............................................................กรรมการและเลขานุการ  
         (นางสาววัลลภา  แสงจันทร์) 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 


