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ประกาศมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  ประกวดราคาจัดซ้ือครุภัณฑประกอบอาคารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

  ดวยมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑประกอบอาคาร
สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบรูปเลขที่ ๐๐๓-๒๕๕๒ และตามบัญชีแสดงรายละเอียดคุณลักษณะ 
รายการ–จํานวน และราคา โดยมีราคากลางเปนเงิน ๔,๐๒๔,๗๑๕.๑๒ บาท (สี่ลานสองหมื่นสี่พันเจ็ดรอยสิบหาบาทสิบสอง
สตางค)  ดวยวธิีการประกวดราคา โดยมีรายละเอียดที่พึงประสงคดังน้ี 

๑. รายการครุภัณฑที่ตองการจัดซ้ือ 
๑.๑ ชั้นวางหนังสอืในหองใหบริการแบบ ๒ หนา ๓ ชวง ๖ ชั้น (BSS-236)  จํานวน  ๙๙ ตู 
๑.๒ ชั้นวางหนังสอืในหองใหบริการแบบ ๒ หนา ๒ ชวง ๖ ชั้น (BSS-226) จํานวน  ๒ ตู 
๑.๓ ชั้นวางหนังสอืใหบริการแบบ ๑ หนา ๒ ชวง ๖ ชั้น  (BSS-126) มีแผนหลัง จํานวน  ๕ ตู 
๑.๔ ชั้นวางหนังสอืใหบริการแบบ ๑ หนา ๓ ชวง ๖ ชั้น  (BSS-136) มีแผนหลัง จํานวน  ๑๐ ตู 
๑.๕ ชั้นวางหนังสอืพระไตรปฎก ๒ หนา ๓ ชวง  ๖  ชั้น (BSS-136TRi)  มีแผนหลัง จํานวน  ๔ ตู 
๑.๖ ชั้นวางวารสาร แบบประกบแผนไม ๒ หนา ๒ ชวง (MSS-25) จํานวน  ๓ ตู 
๑.๗ ชั้นวาง ซีดีรางเลื่อนแบบสองแถว แถวหลัง ๓ ชวง แถวหนา ๒ ชวง  (CDSS-238)  จํานวน  ๑ ตู 
๑.๘ โตะเด่ียวนั่งอานหนังสือเด่ียว ( TRS-01) จํานวน  ๗๕ ตัว 
๑.๙ โตะเด่ียวบริการสืบคน/ Internet แบบ  (TCI-01) จํานวน  ๒๗ ตัว 
๑.๑๐ เกาอ้ีน่ังอานหนังสือ  (CH-01) จํานวน  ๓๘๔ ตัว 
๑.๑๑ โตะชุดสําหรับน่ังอานหนังสือ  ขนาด  ๔ ที่น่ัง  (TRS-140) จํานวน  ๓๐ ตัว 
๑.๑๒ โตะชุดสําหรับน่ังอานหนังสือ ขนาด ๖ ที่น่ัง  (TRS-160) จํานวน  ๒๗ ตัว 
๑.๑๓ ชั้นเก็บหนังสือกอนขึ้นชั้นวางบรกิาร/เก็บ/ซอม  (GPS-115) จํานวน  ๒๘ ตู 

๒. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ทําการประกวดราคาในครั้งนี้ 
๒.๒ ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดเวียนแจงชื่อแลว 
๒.๓ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์คุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังให
สละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้ 
๒.๔ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่นที่เขามาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยและไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวด
ราคาครั้งนี้ 



 ๒ 

๒.๕ ผูที่ยื่นความจํานงขอซ้ือเอกสารการประมูล ตองเปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรมในนามของบริษัท/หาง
หุนสวน หรือบริษัทรวมคา ซ่ึงเปนนิติบุคคล แตในกรณีที่ไมสามารถติดตอซ้ือเอกสารการประมูลดวยตนเอง
ได ก็สามารถมอบอํานาจใหกรรมการอื่นหรือหุนสวน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใด เปนผูดําเนินการแทนได 
ทั้งนี้โดยผูมาติดตอขอรบัเอกสารกระทําประมูลแทนบริษัท/หางดังกลาว จะตองมีหนังสือมอบอํานาจทีล่งนาม
โดยกรรมการ หรือผูเปนหุนสวนผูมีอํานาจกระทําการในนามของนิติบุคคลนั้น พรอมทั้งประทบัตราสําคัญ
ของบริษัท/หาง (ถามี) มามอบตอมหาวทิยาลัยเพื่อเปนหลักฐานดวย 

         กําหนดเขารับฟงคําช้ีแจง ในวนัที่ ๘ กันยายน  ๒๕๕๒ ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชมุชั้น ๔ 
อาคารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั กม.๕๕ ถนนพหลโยธิน อําเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากรายใดไมไปรับฟงคําชี้แจงมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ผูเสนอราคารายน้ัน ไมใหเปนผูเขารวม
ประกวดราคาในครั้งน้ี 
   กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคา ในวันศกุร ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หอง
ประชุม ๓๐๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  อยุธยา และกาํหนดเปดซองใบเสนอ
ราคา และพิจารณาผล ในวันเดียวกันระหวางเวลา ๑๓.๓๐ น.   
 ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารการประกวดราคาในราคาชุดละ ๒๕๐ บาท (สองรอยหาสิบบาท) ไดที่ ฝายพัสดุ 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ถนนพหลโยธิน อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
(ระหวางเวลา ๐๙.๓๐–๑๖.๓๐ น.) หรือหอง ๒๐๘ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วัดมหาธาตุ (ทาพระจันทร) แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุเทพมหานคร (ระหวางเวลา ๑๒.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.) ตั้งแตวันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
จนถึงวันที่ ๔ กนัยายน ๒๕๕๒ เวนวนัหยุดทําการของมหาวิทยาลยั หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๒๒๒๕-๘๖๘๖, 
๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ตอ ๘๐๓๙ หรือวัดมหาธาตุตอหมายเลข ๑๑๒๒ หรือเว็บไซตของมหาวิทยาลัยที่ www.mcu.ac.th
 ผูซื้อเอกสารประกวดราคาจะตองไมกลาวอางความไมเขาใจประกาศ หรือความสําคัญผิดขึ้นเพื่อขอเงินคาเอกสาร
ประกวดราคาคืนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และในกรณีผูซื้อเอกสารประกวดราคารายใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวขางตน 
มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมรับพจิารณาผูซื้อเอกสารประกวดราคารายนั้น และจะไมคืนเงินคาเอกสารประกวดราคาให โดยผูซื้อ
เอกสารประกวดราคาไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

ลายเซน็ (ลงนามแลว) 
(พระธรรมโกศาจารย ศ.,ดร.) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

http://www.nfe.go.th/

