
 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
 

๑. ความเป็นมา                    
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีนโยบายที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา  
มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนั้นเครื่องมือการศึกษาทดลองทางวิทยาศาสตร์จึงมีความ
จ าเป็นอย่างสูงต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และตอบสนองต่อตลาดแรงงาน         
ในอนาคต ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลมีความส าคัญเป็นอย่างสูง เนื่องจากประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างมาก และมีความต้องการอาหารฮาลาลเพ่ิมข้ึนเช่นกัน ดังนั้นความปลอดภัยและการได้รับการ
รับรองความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญ ส าหรับประชากรผู้นับถือศาสนาอิสลาม โดยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นั้น 
สามารถน ามายืนยันความปลอดภัยของอาหารได้ ดังนั้นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารฮาลาล จึงมีความส าคัญยิ่งใน  
การเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติให้มีความช านาญ และความรู้ ความสามรถจริง เพื่อสนองตอบต่อการ  
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาหารฮาลาล โดยใช้ห้องปฏิบัติการ
อาหารวิเคราะห์ฮาลาลที่ได้มาตราฐาน 
 ๒.๒  เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการปฏิบัติให้ช านาญ  เพ่ือให้แข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒.๓   เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาหารฮาลาลได้
อย่างมีประโยชน์สูงสุด  

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา    
๓.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๓.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็น             
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคา ซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๓.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๓.๕  ผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน 
  ๓.๖  ผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP) 
  ๓.๗  ผู้เสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  

๔.รูป... 



 

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  
ข้อก าหนด คุณลักษณะขั้นต่ า ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง รายการละเอียดประกอบการ

จัดซื้อ  

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 
๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
             ก าหนดส่งมอบของ ภายใน . . . ๙๐ . . .  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๗. วงเงินในการจัดหา 
             วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)  

๘.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    
     ได้ที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายพัสดุ เลขท่ี ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร              
             กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐ 
             โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๗-๙๗๒๔ 
             โทรสาร ๐-๐๒๒๘๗-๙๖๒๐ 
             เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th 

 
 ลงชื่อ  ....................................................ประธานกรรมการ 
    ( นายกฤษณ์  สงวนพวก ) 
 ลงชื่อ ………………………………..... กรรมการ 
              ( นางสาวสุภาภรณ์  คล้ายเครือญาติ ) 
 ลงชื่อ ………………………………..... กรรมการ 
    ( นายพงษ์พิพัฒน์  รักษา ) 
                                  ลงชื่อ ......................................... กรรมการ 
                                    ( นางสาวศศินันท์  อัศวคล่องปัญญา) 
 ลงชื่อ ………………………………..... กรรมการและเลขานุการ 
    ( นางอุษณีย์  วงษ์สวัสดิ์ ) 
 ลงชื่อ ………………………………..... ผู้ช่วยเลขานุการ 
    ( นางศรัญญา  มะวงศ ์) 
 
 
 
 



 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารฮาลาล     จ านวน  1  ห้อง 

 
ประกอบด้วย 
1. ชุดวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการ FOURIER TRANSFORM INFRA-RED  จ านวน 1 ชุด 
2. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง     จ านวน 1 ชุด  
3. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย      จ านวน 1 ชุด  
 
คุณลักษณะเฉพาะ 
ครุภัณฑ์รายการที่ 1. ชุดวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการ FOURIER TRANSFORM INFRA-RED  จ านวน 1 ชุด 
    1.1 เครื่องมีระบบทางเดินแสงเป็นล าแสงเดี่ยว (SINGLE BEAM) ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานและง่ายต่อการติดตั้ง 
         อุปกรณ์ประกอบเพ่ิมเติม 
    1.2 สามารถท าการวิเคราะห์หา FUNCTIONAL GROUP ของสารได้ในช่วงเลขคลื่น (WAVENUMBER)           
         7800-350 CM-1 และสามารถเลือกค่า RESOLUTION ได้ละเอียดสูงสุดถึง 0.25 CM-1 

    1.3 เครื่องมี INTERFEROMETER เป็นชนิด MICHELSON TYPE แบบ 30 องศา โดยมีระบบป้องกันความชื้นแบบ 
         อัตโนมตั ิและระบบ DYNAMIC SYSTEM ควบคุมการเคลื่อนที่ของกระจก ท าให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ดีและมี 
         เสถียรภาพ 
    1.4 มีแหล่งก าเนิดแสงเป็นชนิด HIGH-ENERGY CERAMIC และมีชุด BEAM SPLITTER เป็นชนิด KBr เคลือบผิว 
         ดว้ย GERMANIUM 
    1.5 มีชุดวัดสัญญาณ (DETECTOR) เป็นชนิด DLATGS ที่มีการควบคุมอุณหภูมิเพ่ือรักษาเสถียรภาพและมี  
         Sensitivity สูง 
    1.6 สามารถปรับความเร็วในการเลื่อนของกระจกได้ 4 ระดับ ได้แก่ 2.0 , 2.8 , 5 หรือ 9 มิลลิเมตรต่อวินาที 
    1.7 เครื่องมี SENSITIVITY ในการวัดสูงโดยสามารถให้ SIGNAL TO NOISE RATION 60,000 : 1 หรือดีกว่า  
         ส าหรบัการวดัท่ี 2,200 CM-1 , ที่ RESOLUTION 4 CM-1 เวลา 1 นาที แบบ PEAK TO PEAK 
    1.8 สามารถตรวจสอบสถานะ การท างานของเครื่อง (Self - Diagnostic) อย่างน้อยดังนี ้
          1.8.1 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า การรับ - ส่งสัญญาณ ระบบแสง ก่อนเริ่มการใช้งาน 
          1.8.2 มีไฟแสดงสถานะความพร้อมของเครื่อง เช่น ความชื้นภายใน หลอดอินฟราเรด ตัวตรวจวัด (Detector) 
                  และตัวแยกแสง (Beam splitter) เป็นต้น 
          1.8.3 ตรวจสอบอายุการใช้ของหลอดก าเนิดแสง 
    1.9 โปรแกรมในการวิเคราะห์และประมวลผลการวิเคราะห์ต่างๆ มีลักษณะดังนี้คือ 
         1.9.1 ท างานและประมวลบนระบบ  MS-WINDOWS ซึ่งมีลักษณะเป็น TOOL BAR ท าให้ใช้งานได้สะดวกและ 
                 งา่ยตอ่การวเิคราะห์ 
         1.9.2 มีฐานข้อมูลอ้างอิง (Spectral Library) ที่หลากหลายไม่น้อยกว่า 11,000 Spectra 
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         1.9.3 สามารถน า Spectral ของสารตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับ Libraries ที่มีอยู่หรือ Commercial libraries  
                 ได้ และสามารถสร้าง Library เองได้ 
         1.9.4 เครื่องมีโปรแกรมการตรวจสอบระบบ (VALIDATION) ตามมาตราฐาน 
         1.9.5 มี FILE HISTORY LOG FUNCTION ซึ่งจะท าการเก็บบันทึกประวัติข้อมูลโดยอัตโนมัติซึ่งสามารถน ามา 
                 ประกอบการท าระบบมาตรฐาน เช่น GLP , GMP ได ้
         1.9.6 มีระบบรักษาความปลอดภัยเช่นตามมาตรฐาน FDA 21 CFR PART 11 
     1.10 มีโปรแกรมส าหรับวิเคราะห์และระบุต าแหน่งหมู่ฟังก์ชั่น 
     1.11 สามารถใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท 
     1.12 รับประกันคุณภาพใช้งานนาน 1 ปี 
     1.13 ติดตั้งและสาธิตการใช้งานตามสถานที่ที่ก าหนด และสาธิตการใช้งานจนกว่าผู้ใช้งานสามารถได้อย่างมี 
            ประสิทธิภาพ 
     1.14 มีคู่มือการใช้งานเครื่องอย่างน้อย 1 ชุด 
อุปกรณ์ประกอบ 
 1. ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมและประมวลผล                   จ านวน 1 ชุด  
              - CPU : Core i5,3.1 GHz 
             - RAM : 4 GB 
             - HARD DISK : 640.0 GB 
             - DVD+RW 
             - MONITOR : 20" LCD Monitor 
             - PRINTER : Color Deakjet Printer 
2. ชุดวางตัวอย่างส าหรับวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคการสะท้อน (ATR) โดยมีคริสตัลน าแสงอินฟราเรดชนิดเพชร 
(MiracleA Attenuated Total Reflection)        จ านวน 1 ชุด 
3. ชุดส ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 KVA                จ านวน 1 ชุด 
 
คุณลักษณะเฉพาะ 
ครุภัณฑ์รายการที่ 2. เครื่องพิมพ์ปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง        จ านวน 1 ชุด 
     2.1 เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) โดยใช้เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่ 
           โพลีเมอเรส (Polymerase Chain Reaction) ที่ได้รับลิขสิทธิ์ (Authorized Real Time Thermal Cycler) 
           จากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวเครื่องได้รับ in vitro diagnostic (IVD) License ส าหรับการท างานวิจัยงาน 
           พัฒนา และการตรวจวินิจฉัยในตัวอย่างจากมนุษย์ 
     2.2 หน้าจอแสดงผลของเครื่องเป็นแบบระบบสัมผัส (Touch) ซึ่งสามารถแสดงผลของกราฟบนหน้าจอขณะเครื่อง 
          ท างานได ้
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     2.3 สามารถวิเคราะห์ได้ท้ังเชิงปริมาณ (quantitative) และพิสูจน์คุณลักษณะเชิงคุณภาพ (qualitative) ของ 
          ดีเอ็นเอในรูปแบบ Melting Curves, High-Resolution Melt (HRM) Analysis, Gene expression, 
          Allelic Discrimination (Genotype), Endpoint analysis และ FRET ได ้
     2.4 มีแหล่งก าเนิดแสงแบบ 6 filtered LEDs และมีระบบตรวจวัดแบบ 6 filtered photodiotes ในช่วงความ 
           ยาวคลื่น 450 – 730 นาโนเมตร 
      2.5 รองรับการท างานกับหลอด PCR ขนาด 0.2 มิลลิลิตร จ านวน 96 หลอด และ microplate ชนิด 96 หลุม 
            จ านวน 1 plate โดยรองรับปริมาตรของน้ ายาที่ใช้ในปฏิกิริยาในระดับ 1 – 50 ไมโครลิตร 
      2.6 ใช้ระบบท าความร้อน – เย็น แบบ Peltier จ านวน 6 แผ่น ที่สามารถท างานอิสระต่อกัน ร่วมกับบล็อกท า 
           อุณหภูมิเพ่ือรักษาอุณหภูมิให้คงที่ท่ัวทั้งบล็อก 
      2.7 สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วงระหว่าง 0 - 100 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราการเพ่ิม และ อัตราการลด 
           อุณหภูมิสูงสุด (Maximum Ramp Rate) 5 องศาเซลเซียสต่อวินาที 
      2.8 สามารถท า Gradient Temperature ได ้ในการหาช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมของสาย primer ที่ให้ปฏิกิริยา 
           จ าเพาะที่ดีที่สุด 
      2.9 สามารถตั้งค่า temperature gradient ได้ตั้งแต ่30 – 100 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถตั้งความแตกต่างของ 
           อุณหภูมิสูง และ ต่ า ได้ตั้งแต ่1 – 24 องศาเซลเซียส เพ่ือประโยชน์ในการหา Annealing temperature  
           ที่เหมาะสม 
      2.10 ระบบท าอุณหภูมิมีค่าความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ 0.2 องศาเซลเซียส (ที ่90 องศาเซลเซียส) และมีค่า 
             ความแตกต่างของอุณหภูมิในแต่ละหลุม (Uniformity) ไม่เกิน 0.4 องศาเซลเซียส (ที ่90 องศาเซลเซียส) 
             ภายใน 10 วินาที 
      2.11 ใช้เทคโนโลยีในการก าเนิดแสงและระบบตรวจวัดสัญญาณที่มีค่าความแม่นย าสูง โดยได้รับการออกแบบให้ 
             เปล่งแสงและอ่านค่าแสงที่ตรงก่ึงกลางของหลอดทดลองเพ่ือให้ได้ค่าท่ีดีที่สุด และไม่จ าเป็นต้องใช้สี passive 
             reference ในการปรับค่าให้ถูกต้อง 
      2.12 สามารถท า Five-target multiplex detection โดยสามารถตรวจวัดสัญญาณการเพ่ิมปริมาณของสาร 
             พันธุกรรมได้ 5 สีพร้อมกันในหนึ่งหลุม 
      2.13 ตัวเครื่องสามารถท างานได้ในสองลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้ คือ เชื่อมต่อและสั่งงานได้ด้วยโปรแกรม 
             บนคอมพิวเตอร์ และสั่งงานที่ตัวเครื่องโดยตรงโดยไม่จ าเป็นต้องต่อเชื่อมสั่งงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  
             (stand alone) 
      2.14 สามารถใช้งานร่วมกับสีเรืองแสง FAM™, SYBR™ Green I, VIC, HEX™, TET™, Cal Gold 540™,  
             ROX™, TEXAS RED™, Cal Red 610™, CY5, Quasar 670™, Quasar 705™ 
      2.15 ตัวเครื่องมีช่วงกว้างของการอ่านสัญญาณแสง 10 orders of magnitude มีก าลังแยกขยายละเอียดถึงระดับ 
             2-fold dilution และมีความไวในการตรวจวัดปริมาณดีเอ็นเอได้ต่ าสุด 1 ส าเนาของดีเอ็นเอ 
      2.16 ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องไฟฟ้าดับ เครื่องสามารถจดจ า และเริ่มการท างานโปรแกรม อย่างต่อเนื่องในส่วน 
             ที่คงค้างไว้ในโปรแกรมเดิมที่ท างานอยู่ได้โดยอัตโนมัติเม่ือไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
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     2.17 มีโปรแกรมควบคุมเครื่องและวิเคราะห์ผลความสามารถสูง โดยมีคุณสมบัติและความสามารถดังนี้  
             2.17.1 สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการเปรียบเทียบกับกราฟตัวอย่างมาตรฐาน (standard curve) 
             2.17.2 สามารถวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์คุณลักษณะของสารพันธุกรรมด้วยการหาค่าอุณหภูมิ Melting Curves 
             2.17.3 สามารถตรวจวิเคราะห์และค านวณระดับการแสดงออกของยีนในรูปแบบ relative quantity  

                      (ΔC(t)) และรูปแบบ normalized expression (ΔΔC(t)) ได ้โดยมีระบบ Auto Efficiency  
                      ที่สามารถค านวณหาค่า % Efficiency ของยีนที่น ามาตรวจวิเคราะห์โดยค านวณค่าจาก standard  
                      curve ของยีนนั้นๆ อัตโนมัติ 
   2.17.4 สามารถตรวจวิเคราะห์ และค านวณระดับการแสดงออกของยีน โดยใช้ multiple reference genes 
                       เพ่ือเลือกใช้ยีนอ้างอิงหลายยีนพร้อมยีนในคราวเดียวกัน โดยสามารถค านวณหาค่าความแปรปรวน 
                       ของยีน Coefficient of Variation (CV) และ สามารถค านวณค่า M-value เพ่ือเป็นดัชนีบ่งชีถึง  
                       ระดับความคงตัวของยีนอ้างอิงในแต่ละยีนที่เลือกใช้ได้ 
    2.17.5 สามารถรวมผลการตรวจวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของยีนในแต่ละครั้งที่ท าไม่พร้อมกันมาท าการ 
                        วิเคราะห์ผลร่วมกันในคราวเดียว เพ่ือท าการหาระดับการแสดงออกของยีนในกลุ่มตัวอย่าง  
                        โดยเครื่องสามารถค านวณหา inter-run calibrators เพ่ือท าการปรับระดับการแสดงออกของยีน 
                        ในแต่ละการทดสอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
    2.17.6 สามารถตรวจวิเคราะห์และค านวณผลในรูปแบบ End Point analysis โดยใช้ค่า ณ ต าแหน่งสิ้นสุด 
                        ของปฏิกิริยาเพ่ือตรวจวัดระดับของสัญญาณแสงในหน่วย final relative fluorescence units 
                        (RFUs ) และตรวจคัดแยกตัวอย่างเพ่ือแบ่งกลุ่มได้ 
    2.17.7 มีโหมดส าหรับการค านวณ Master Mix 
    2.17.8 สามารถเรียกการบันทึกรูปเส้นกราฟต่างๆ ที่โปรแกรมแสดงผลเป็นไฟล์ภาพได้โดยตรงและสั่งท า 
                        ส าเนาข้อมูลต่างๆ ที่วิเคราะห์ได้เพ่ือคัดลอกสู่โปรแกรม Microsoft Excel, Word, และ  
                        PowerPoint files และสามารถเรียกน าส่งข้อมูลวิเคราะห์ได้ไปสู่ Microsoft Excel ด้วยการกด 
                        เรียกคลิกขวาที่ข้อมูลที่ต้องการ และสามารถจัดเก็บรายงานผลในรูปแบบของ PDF file ได้สามารถ 
                        ส่งผลให้กับผู้ใช้งานทาง E-mail ได ้โดยอัตโนมัติ 
2.18 มีโปรแกรมเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค High-Resolution Melt (HRM) Analysis 
2.19 มีโปรแกรม QBase plus ส าหรับการวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิค geNorm และ qbase โดยสามารถท าการวิเคราะห์ 
       แบบ multiple reference genes และ inter-run calibration 
2.20 สามารถใช้งานไฟฟ้า 220 โวลต์ โดยมีระบบปรับไฟอัตโนมัติรองรับได้ 100-240 โวลต์ 
2.21 รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
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 2.22. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง 
  22.1 ชุดคอมพิวเตอร์ใช้ส าหรับสั่งงานและแสดงผลการท างานที่หน้าจอคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์  
                              จ านว 1 เครื่อง 
  22.2 คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ 1 ชุด 
  22.3 UPS 2 KVA 1 ชุด 

    
คุณลักษณะเฉพาะ 
ครุภัณฑ์รายการที่ 3. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย  จ านวน  1  ชุด 
    3.1 สามารถวิเคราะห์หาปริมาณกากและเยื่อใยได้ในช่วง 0.1 - 100 เปอร์เซนต ์ โดยมีค่าความแม่นย าในการ 
           วิเคราะห์ ดีกว่า  1 เปอร์เซนต์ ที่ระดับกาก และเยื่อใย  1 - 30 เปอร์เซนต ์ 
    3.2 สามารถวิเคราะห์ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 6 ตัวอย่าง  โดยสามารถน าตัวอย่างเข้า และออกจากระบบได้พร้อมกัน 
           ทุกหน่วย 
    3.3 สามารถท าการสกัด (Extraction) และการกรอง (Filtration) ได้ในระบบเดียวกัน และไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายภาชนะ 
         ใส่ตัวอย่าง  ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการวิเคราะห์ 
   3.4 การท างานแบ่งเป็น 4 แบบ คือ CLOSE, VACUUM, PRESSURE และ REST  
   3.5 ระบบให้ความร้อนเป็นแบบ Heat transfer โดยมี Boiling element เป็นตัวให้ความร้อนแก่ระบบ ซึ่งสามารถ 
          ให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว และมีฝาปิดด้านหน้าป้องกันการสูญเสียความร้อนในขณะท างาน 
   3.6 การใส่ตัวอย่างเข้า และน าออกจากระบบได้พร้อมกันทุกหน่วย  
   3.7 มีคอลัมน์แก้วยาวต่อกับ Condenser เพ่ือสามารถเติมสารละลายในการล้าง และกรองตัวอย่างได้ ภายในระบบ 
         มีปั๊มลม เพ่ือใช้เป่าดันตัวอย่างขึ้น เมื่อตัวอย่างติดกับ crucible ในขณะท าการกรอง  
   3.8 สามารถควบคุมการท างานในขั้นตอนการล้าง และกรองแต่ละหน่วยอย่างเป็นอิสระต่อกัน 
   3.9 มีฝาปิดส่วนบนของตัวเครื่อง เพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกตกลงในตัวอย่างขณะท าการทดลอง 
   3.10 ใช้ท่อลดความดันด้วยน้ าเป็นตัวสร้างแรงสุญญากาศแก่ระบบ 
   3.11 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ซ  
    3.12 อุปกรณ์ประกอบ มีดังนี ้ 
             -     Reflector                        1 อัน  
             -     Reagent Bottles               2 ใบ    
              -   Hot Water Spray               1 อัน  
              -   Beaker                           1 ใบ  
              -   Funnel                           1 อัน  
              -  Water Suction pump          1  อัน     
              -   Antifoaming Agent            1 ขวด  
              -   Holder for 6 crucibles       1 อัน  
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              -   Stand for 6 crucibles        1 อัน  
              -   Crucibles, P2                  12 ใบ 
              -   Manual                          1 เล่ม  

13.  รับประกันคุณภาพ     1 ปี 
 
 
 
 

     
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ร่าง - 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ……..............…...  

การซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ฮาลาล  จ านวน ๑ ห้อง 
 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

ลงวันที่ ……….......................๒๕๕๗.......... 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “มหาวิทยาลัย”  มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารฮาลาล จ านวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะ 
ใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 ๑ .๓  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๔   แบบสัญญาซื้อขาย   
 ๑.๕   แบบหนังสือค้ าประกัน  

  (๑)  หลักประกันซอง    
(๒)   หลักประกันสัญญา   

 ๑.๖ บทนิยาม   
(๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
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๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
๒.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ ทาง

อิเล็กทรอนิกส์  
๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ  

๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา     
รายอื่น และ /หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๒.๕   ผู้เสนอราคาต้องมีรายชื่อในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์กับ
ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

 ๒.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะ
เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 ๒.๗   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)            
ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 ๒.๘  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

๓.  หลักฐานการเสนอราคา  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ  

  ๓.๑  ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
   (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ           
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้น     
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     

   (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล      
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) ส าเนา    
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
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   (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น         
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
    (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  

   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)  
 ๓.๒  ส่วนที่  ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
  (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูป และรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
   (๒)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง     

ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
   (๓) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ        

เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน  
  (๔)  หลักประกันซอง  ตามข้อ ๕  
  (๕)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)  
๔.  การเสนอราคา  
 ๔.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้   
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์            
จะเสนอราคาให้ชัดเจน  

 ๔.๒   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า.. ๑๒๐..วัน นับแต่วันยืนราค า
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา       
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน …๙๐… วัน นับถัดจากวัน   
ลงนามในสัญญาซื้อขาย  

 ๔.๔   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด   
คุณลักษณะเฉพาะขอ งเครื่องปรับอากาศ ขนาดต่างๆ  ไปพร้อมเอกสารส่วนที่  ๑ และเอกสารส่วนที่  ๒        
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัย จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

      ส าหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ    
แคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน  
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  ๔.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน  …………-…………… (หน่วย)  

เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้  มหาวิทยาลัย               
จะไมร่ับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว มหาวิทยาลัย 
จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

 ๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๔.๗   ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า                 
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                              
เลขที่ ....../๒๕๕๗....” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ……............. …๒๕๕๗…… 
ตั้งแตเ่วลา…๙.๓๐...น. ถึงเวลา…๑๐.๓๐….น.  ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
                   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  

     คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น            
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์     
ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ข้อเสนอตาม ข้อ  ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

     หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวาง        
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา  หรือ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์
จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง        
เป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด  
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อ ด้วยวิธีการ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น  และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว   จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่
ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวน   การเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการ
เสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จ
ได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

 ๔.๘  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้   
 (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
 (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง           

เริ่มต้นที ่๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
 (๓)  ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอ่ืนๆ  (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  

ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
 (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคา 

ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  
 (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว  
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  

 (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

 (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่......................๒๕๕๗...........      
ตั้งแต่เวลา........๑๐.๐๐.........น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 
(บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 
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          (๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 

ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ  ผู้มี       
สิทธิเสนอราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ   
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

๕.  หลักประกันซอง  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค    

จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

 ๕ .๑  เงินสด  
 ๕ .๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ มหาวิทยาลัย  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทาง         

ด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
 ๕ .๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย          
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้   ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน      
ข้อ ๑.๕ (๑) 

 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามข้อนี้  มหาวิทยาลัย จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน          

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก    
ไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด  จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก          
ข้อผูกพันแล้ว  

 การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
 ๖.๑  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาตัดสิน

ด้วยราคารวม  
 ๖.๒   หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒ หรือยื่นหลักฐาน      

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เท่านั้น  
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 ๖ .๓  มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน           

ในกรณีดังต่อไปนี้  
 (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัย  

 (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น  

 ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ มหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ  
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือ         
ไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.๕ มหาวิทยาลัย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัย  เป็นเด็ดขาด            
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัย            
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้ง
งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น  

 ๖ .๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา        
ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง  การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ มหาวิทยาลัย  มีอ านาจที่จะ     
ตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  และมหาวิทยาลัย  จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็น             
ผู้ทิ้งงาน 
 ๗.  การท าสัญญาซื้อขาย  

 ๗.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัย             
อาจจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้  
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 ๗.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ  

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ  หรือมหาวิทยาลัย เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย  ตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย ที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท าสัญญากับ มหาวิทยาลัย  เจ้าของ
งบประมาณแต่ละมหาวิทยาลัย โดยตรง ภายใน  ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ๕ (ห้า) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้ใหม้หาวิทยาลัย ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

  (๑) เงินสด  
 (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ มหาวิทยาลัย  โดยเป็นเช็คลงวันที่  ที่ท าสัญญาหรือก่อน  

หน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
  (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุ   

ในข้อ ๑.๕ (๒)  
  (๔)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาต      

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง    
ประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน     
ดังระบุในข้อ ๑.๕  (๒)  

  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน        

ตามสัญญาซื้อขายแล้ว  
 
๘.  อัตราค่าปรับ  
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๒ ต่อวัน  
 
๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท า

สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๔ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่     
ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า……๑……ปี….-….เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…...๗…….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

 
 
 
 



 

 

- ๙ - 
 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
 ๑๐ .๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก ...เงินงบประมาณปี ๒๕๕๗ งบรายจ่ายอื่น        

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย...เงินกู้จาก.................-.......................
และเงินช่วยเหลือจาก.......................-.................................... 

  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติเงินจ าก ...              
เงินงบประมาณปี ๒๕๕๗ งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ..................เงินกู้จาก..........-........และเงินช่วยเหลือจาก.......-..............แล้วเท่านั้น 

 ๑ ๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัย  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการ      
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

 (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า   
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่า             
การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด  

 (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ    
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น         
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  

 (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  

 ๑ ๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
มหาวิทยาลัย แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน  ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) 
และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัย จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที  และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง มหาวิทยาลัย  ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทาง  ราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ  ๗ มหาวิทยาลัย จะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

 
 



 

 

- ๑๐ - 
 
 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป 

ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 
 
        มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

……...../….........……/..๒๕๕๗.....…  
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
หมายเหตุ   

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

ผู้มีสิทธิเสนอราคา  หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุ    ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ๕  ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน      
คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และ        
นับต่อเนื่องกันใน   ช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
ตัวอย่างเช่น ก าหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ก าหนดวันเสนอราคา       
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ และก าหนดยืนราคา ๑๒๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลา        
ค้ าประกันซองคือ วันที่ ๑ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ และนับต่อเนื่องใน         
ช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ (รวม ๑๒๐ วัน) ดังนั้น 
ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 การเสนอลดราคาขั้นต่ า  (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอ    
ลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ  ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หากค านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ  ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น  โดยไม่ต้อง      
มีเศษของแต่ละหน่วยนับ  เพ่ือความชัดเจน  และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้ง  
เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ  ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐.-บาท ค านวณร้อยละ  ๐.๒ ได้เท่ากับ  
๓๑๑,๓๑๔.-บาทให้ก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า  (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ  ๔๔,๕๖๗,๕๐๐.-บาท ค านวณร้อยละ  ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕.-บาท       
ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า  (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๘๐,๐๐๐.-บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ  ๗,๗๘๙,๐๐๐.-บาท  ค านวณร้อยละ  ๐.๒  ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘.-บาท  ให้ก าหนดการเสนอ    
ลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี ้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคา  
                



 

 

- ๑๑ - 
ขั้นต่ าสูงกว่าราคาขั้นต่ าที่ก าหนดได้  เช่น กรณีก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า  (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า
ครั้งละ  ๓๐๐ ,๐๐๐ .-บาท  ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า  ๓๐๐ ,๐๐๐ .-บาท                
ได้และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ  ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่ก าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว     
ส าหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุก าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย  
เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได ้
 
คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา 

 
                               ลงชื่อ  ....................................................ประธานกรรมการ 
 ( นายกฤษณ์  สงวนพวก ) 
 
 ลงชื่อ ………………………………..... กรรมการ 
     ( นางสาวสุภาภรณ์  คล้ายเครือญาติ ) 
 
 ลงชื่อ ………………………………..... กรรมการ 
                                      ( นายพงษ์พิพัฒน์  รักษา ) 

 ลงชื่อ ………………………………..... กรรมการ 
    ( นางสาวศศินันท์  อัศวคล่องปัญญา ) 
 
 ลงชื่อ ………………………………..... กรรมการและเลขานุการ 
                                      ( นางอุษณีย์  วงษ์สวัสดิ์ ) 
 
 ลงชื่อ ………………………………..... ผู้ช่วยเลขานุการ 
                                       ( นางศรัญญา  มะวงศ ์) 

 
 
 
 
 
 
 


