ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาลัยเพาะช่าง
เรื่อง การรับสมัครผู้จาหน่ายเครื่องเขียนและร้านบริการถ่ายเอกสารภายในโรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง
----------------------------------------ด้วย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะรับ
สมัครผู้ จาหน่ ายเครื่ องเขียนและร้านบริการถ่ายเอกสารภายในโรงอาหาร วิทยาลั ยเพาะช่าง ประกอบด้ว ย
ร้านเครื่ องเขีย นและร้ านบริ การถ่ายเอกสารภายในโรงอาหาร จานวน 2 ร้านมีกาหนด 2 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประเภท
1.1 ร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน 1 ร้าน
1.2 ร้านบริการถ่ายเอกสาร 1 ร้าน
2. ผู้ยื่นใบสมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1 บรรลุนิติภาวะแล้วในวันที่ยื่นใบสมัคร
2.2 เป็นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและบริการถ่ายเอกสารด้วยตนเอง
ที่ระบุใบสมัครและสามารถรับผิดชอบจาหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและบริการถ่ายเอกสารได้ จนครบสัญญาใน
กรณีที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดาเนินการ
2.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
2.4 เมื่อได้รั บ การคัดเลื อก ต้องมาทาสั ญญาเพื่อจัด จาหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและ
บริการถ่ายเอกสารภายในโรงอาหารตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กาหนด
3. วิธีการสมัคร
3.1 ผู้ ประสงค์จะสมัครเข้าจาหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและบริการถ่ายเอกสารติดต่อ
ขอรั บ ใบสมั ค ร ณ งานพั ส ดุ วิ ท ยาลั ย เพาะช่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล รั ต นโกสิ น ทร์ 86
ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
3.2 ผู้รับผิดชอบการจาหน่ายต้องเป็นผู้ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยด้วยตนเอง
ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพา
ภิร มย์ เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร 10200 ระหว่ า งวั น ที่ 1 สิ ง หาคม พ.ศ. 2561 ถึ ง วั น ที่
12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.
3.3 ผู้สมัครต้องนาหลักฐานต่อไปนี้ยื่นในวันสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
3.4 เงินประกันซอง รายละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) หากไม่ได้รับการคัดเลือกจะ
คืนเงินให้ในวันประกาศผล

-24. วิธีการคัดเลือก
โดยคณะกรรมการการคัดเลือกผู้จาหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและบริการถ่ายเอกสารภายใน
โรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง ตามคาสั่งที่ 094/2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยพิจารณา
คัดเลือกดังนี้
4.1 พิจารณาจากราคาที่จาหน่าย
4.2 พิจารณาจากเงินประมูลราคาแรกเข้า
4.3 พิจารณาจากประสบการณ์ (ถ้ามี)
5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
5.1 จะมีการพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
5.2 พิ จ ารณาจากความพร้ อ มในการจั ด จ าหน่ า ย การตั ด สิ น ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมการ และการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
5.3 พิจารณาจากเงินงบประมูลที่ผู้สมัครเสนอมา แต่ไม่ต่ากว่า 10,000 บาท
5.4 พิจารณาจากประสบการณ์การจาหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและบริการถ่ายเอกสาร
ที่สามารถแสดงหลักฐานได้ เช่น ภาพถ่าย ใบรับรอง (Certification) ฯลฯ
ทั้งนี้ วิทยาลัยเพาะช่าง ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัครจาหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและบริการถ่าย
เอกสาร ยื่นซองได้เพียง 1 ท่านต่อ 1 ร้านค้าเท่านั้น การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นสิ้นสุดจะ
ฟ้องร้องใด ๆ มิได้
6. การประกาศผลการคัดเลือก
วิ ท ยาลั ย เพาะช่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ จะประกาศผลใน
วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัต นโกสินทร์
86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
7. การทาสัญญา
ผู้ได้รั บ การคัดเลื อกเพื่อจัด จาหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและบริการถ่ายเอกสารภายใน
วิ ท ยาลั ย เพาะช่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ ให้ ข อรั บ สั ญ ญาการจ าหน่ า ยอุ ป กรณ์
เครื่ องเขีย นและบริ การถ่ายเอกสารได้ ณ งานพัส ดุ วิทยาลั ยเพาะช่าง มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ในวันที่ 24
กันยายน 2561 และทาสัญญาด้วยตนเองในวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยให้นาหลักฐานดังต่อไปนี้มา
แสดงในวันทาสัญญา
7.1 บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ทาสัญญาพร้อมคายินยอมให้
ทานิติกรรมของคู่สมรส (ถ้ามี)
7.2 รายชื่อผู้ที่ทาหน้าที่จาหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและบริการถ่ายเอกสารทุกคน พร้อม
หลักฐานประกอบดัวย
1. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
2. ใบรับรองแพทย์
3. หลักฐานการตรวจทางรังสีวินิจฉัยของปอด (Chest x – ray)
4. หลักฐานการตรวจหาไวรัสตับ (Hbs Ag)

-35. หลักฐานการตรวจโรคไทฟอยด์ในซีรั่ม
6. หลักฐานการตรวจอุจาจาระหาไข่พยาธิ
ซึ่งตรวจมาแล้ ว ไม่เกิน 2 เดือน จากโรงพยาบาลของรัฐ บาล หากไม่มีห ลั กฐานเหล่ านี้มาแสดง วิทยาลั ย
เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะไม่ดาเนินการทาสัญญาให้
7.3 หลักฐานการค้าประกัน ประกอบด้วย
1. เงินสดค้าประกันสัญญา จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2. ใบเสร็จรับเงินค้าประกันร้านค้าตามที่ผู้ค้าเสนอมา
หากผู้ได้รับคัดเลือก นาหลักฐานข้างต้นมาแสดงไม่ครบในวันทาสัญญา วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทาสัญญาได้
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเพาะช่าง ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

