ร่างขอบเขตของงาน
การจัดซื้อครุภัณฑ์ จานวน 2 รายการ
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๑. ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ รับ จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการ) เพื่อดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร จานวน
1 ห้อง วงเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
2. โครงการพัฒ นาศักยภาพด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รายการ ห้ องปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหาร จานวน 1 ห้อง วงเงิน 3,363,100 บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน)
เพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนากาลังคน ศึกษาวิจัย และพัฒนา
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงพัฒนาอาจารย์ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อให้ ก ารดาเนิ น การจั ด ซื้ อครุภั ณ ฑ์ จานวน 2 รายการดั งกล่ าวข้ างต้ น เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่าด้ว ยการจั ดซื้อจัดจ้ างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 สิ งหาคม
2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.2 เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จานวน 2 รายการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปอย่างกว้างขวางมี
ความยุติธรรม และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งอยู่ ระหว่างถูกระงับ การยื่นข้อเสนอหรือท าสั ญ ญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็ นบุ คคลธรรมดาหรือนิ ติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอราคารายอื่ น ที่ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้...

-23.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบั ญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.๑3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
4. รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
เป็นไปตามรายละเอียดการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการกาหนด
ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยดาวน์โหลดเอ
กสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการเสนอราคา และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
http://fis.rmutr.ac.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข 0 2889
5053 หรือ 0 2441 6000 ต่อ 2136 ในวันและเวลาราชการ
5. ระยะเวลาดาเนินการประกวดราคา
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2561
6. ระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์
กาหนดส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
7. ราคาสูงสุดที่ใช้ในการเสนอ
7.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร จานวน
1 ห้อง วงเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
7.2 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้านการออกแบบอุ ต สาหกรรมสร้างสรรค์ รายการ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหาร จานวน 1 ห้อง วงเงิน 3,363,100 บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน)
8. สถานที่ติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่
๘.๑ ทางไปรษณีย์
ส่งถึง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๙๖ หมู่ ๓ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
๘.๒ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๓6
๘.๓ โทรสาร ๐ 2889 5053
๘.๔ ทางเว็บไซต์ http://fis.rmutr.ac.th
๘.๕ E-Mail
gprocurement @rmutr.ac.th
คณะกรรมการ...
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(ลงชื่อ)............................................................................ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง)
(ลงชื่อ)...........................................................................กรรมการ
(ดร.พรรสรรค์ โรจนพานิช)
(ลงชื่อ)............................................................................กรรมการ
(นายปวริศร์ มาเกิด)
(ลงชื่อ)............................................................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมร พิมพาลัย)

