
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

เร่ือง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟา้บริเวณรอบกองพัฒนานักศึกษาและสนามกีฬารอบโรงยิมเนเซี่ยม 
 จ านวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

--------------------------------------------- 
  ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงคจ์ะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวร 

รอบกองพัฒนานักศึกษาและสนามกีฬารอบโรงยิมเนเซี่ยม  จ านวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยงานประกวดราคา
จ้างดังกลา่วจะใช้สัญญาแบบปรบัราคาได้ (ค่า K)       
     หลักประกันซอง         150,000.- บาท   (5% ของวงเงินงบประมาณ) 
  ราคากลางในการก่อสร้าง      3,055,848.60 บาท 
   เวลาท าการก่อสร้าง     90 วัน  (เก้าสิบวัน) 
 

   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
   1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลงานก่อสร้างอาคาร หรือปรับปรุงอาคาร ซึ่งมีราคางานตามสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,500,000 บาท 
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ ทั้งนี้ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานและ
ส าเนาสัญญาคู่ฉบับ พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง และน าสัญญาฉบับจริงมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา  
   2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
   3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

  5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

  6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

  7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบส าเนา “แบบแสดงการลงทะเบียน” ผู้ค้ากับภาครัฐและน าไป
ยื่นพร้อมกับการเสนอราคา เพื่อเป็นการแสดงว่าผู้ค้าได้ปฏิบัติตามประกาศของ ส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว 

/ คู่สัญญา ... 
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8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท

คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
  ก าหนดดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่    28  ตุลาคม  2557                    .                           
ระหว่างเวลา    10.00  น.  –  11.00  น.     เป็นต้นไป  ณ   กองพัฒนานักศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผู้ที่มิได้มาดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและมิได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน ให้ถือว่า ผู้นั้น
ได้รับทราบปัญหาและเข้าใจเงื่อนไขทั้งที่มีอยู่เดิมและที่ประกาศเพิ่มเติมโดยตลอดแล้ว  ถ้ามีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น  ผู้เสนอราคา
ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น  ซึ่งผู้เสนอราคาผูกพันที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  และจะยกเป็นเหตุในภายหลังว่าตนไม่ได้รับทราบมา
ก่อนเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยฯไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อโต้แย้งจากการดูสถานที่ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบ ขณะดูสถานที่ทันทีและให้มีข้อยุติทั้ง 2 ฝ่าย ในเร่ืองที่โต้แย้งในวันดูสถานที่ให้แล้วเสร็จ      
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ ในการประกวดราคาจ้างให้จัดท าค าถามเป็นลายลักษณ์อักษร
ยื่นต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  โดยมหาวิทยาลัยฯ จะ
จัดท าค าตอบเป็นลายลักษณ์อักษรและแจกให้ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาทุกรายพร้อมกันในวันที่ดูสถานที่ปรับปรุงอาคารภาค  
วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาใดๆ ที่ไม่ได้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ได้มาดู
สถานที่ 
  ก าหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่      3  พฤศจิกายน  2557         ระหว่างเวลา       09.30          น.  
ถึงเวลา     11.00     น. ณ  ฝ่ายพัสดุ  กองคลัง  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
   ก าหนดแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคให้ผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ทราบเฉพาะของตน พร้อมแจ้งวัน  
เวลา และสถานที่ด าเนินการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยรับผลการพิจารณาด้วยตนเอง   ณ  ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี   ในวันที่   7  พฤศจิกายน  2557 

ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือแบบรูปรายการและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในราคาชุดละ       
    120.- บาท     ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มหา
วิทยาลัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่    20   ตุลาคม   2557         ถึงวันที่    
24  ตุลาคม  2557           หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2549-4118  0-2549-4116  0-2549-4132-3  ในวันท าการ 
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่   www.rmutt.ac.th  หรือผ่าน  
www.gprocurement.go.th 
  อนึ่ง  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซอง พร้อมการยื่ นเอกสารประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวนเงิน  150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ส าหรับหนังสือค้ าประกันตามแบบ ดังระบุในเอกสารประกวดราคา
จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นซองประกวดราคาจนถึงวันสิ้นสุดก าหนดยืนราคา  กรณี
หลักประกันซองเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ถ้าการน าเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร 
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด 

/ เอกสาร ....  
 

http://www.rmutt.ac.th/
http://www.gprocurement.go.th/
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  เอกสารประกวดราคาที่แนบท้ายประกาศนี้  ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศประกวดราคาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ฉบับนี้ด้วย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   20  เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.   2557 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางวนิดา  ปอน้อย) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
หมายเหตุ  :   ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารและแบบรูปรายการ ต้องน าเอกสารดังต่อไปนี้มาในวันที่มารับเอกสารด้วย 
        1.  หนังสือมอบอ านาจ ในกรณทีี่ผู้มาซื้อเอกสาร มิใช่เจ้าของกิจการ  (ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) 
                   2.  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รบัมอบอ านาจ 
        3.  ส าเนาหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั และส าเนาทะเบียนพาณชิย์ 
        4.  ส าเนาบตัรประจ าตัวผู้เสียภาษีของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
                   5.  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 

       
  


