
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
เร่ือง  ประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

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

  ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมา                     
ท าความสะอาดอาคาร จ านวน 10 อาคาร วงเงิน 7,301,640.- บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดังนี้ 

1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มีพื้นที่โดยประมาณ  23,500 ตารางเมตร  
2. อาคารกองพัฒนานักศึกษา            มีพื้นที่โดยประมาณ   9,200  ตารางเมตร  
3. อาคารยิมเนเซียม มีพื้นที่โดยประมาณ   4,400  ตารางเมตร 
4. โดมกีฬา มีพื้นที่โดยประมาณ   4,300  ตารางเมตร 
5. อาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล มีพื้นที่โดยประมาณ   6,700  ตารางเมตร 
6. อาคารสโมสรข้าราชการ               มีพื้นที่โดยประมาณ   3,300  ตารางเมตร 
7. อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีพื้นที่โดยประมาณ   8,000  ตารางเมตร  
8. อาคารเรียนรวมและปฏบิัติการ มีพื้นที่โดยประมาณ  23,000  ตารางเมตร 
9. อาคาร  i Work @ RT  สวส.          มีพื้นที่โดยประมาณ   2,200  ตารางเมตร    
10. อาคาร CKC @ Rangsit  สวส.   มีพื้นที่โดยประมาณ   1,100  ตารางเมตร 

  หลักประกันซอง  365,082.-บาท  (สามแสนหกหมื่นห้าพันแปดสิบสองบาทถ้วน) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
   1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
    3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล 
              6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการท าความสะอาด ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,500,000.- 
บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯ เชื่อถือ โดยแนบส าเนา
สัญญาและหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงพร้อมกับเอกสารในวันยื่นซองเสนองาน 
   7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนา “แบบแสดงการลงทะเบียน” ผู้ค้ากับภาครัฐ  และน าไปยื่น
พร้อมกับการเสนอราคา เพื่อเป็นการแสดงว่าผู้ค้าได้ปฏิบัติตามประกาศของ ส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว 

9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
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 ก าหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่      8  กันยายน  2558     ระหว่างเวลา     09.30     น. ถึง    
เวลา    11.00     น.  ณ  ฝ่ายพัสดุ  กองคลัง ชั ้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ก าหนดแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคให้ผู้ยื่นซองฯ ทราบเฉพาะของตน พร้อมแจ้งวัน เวลา
และสถานที ่ด า เน ินการเสนอราคาด ้วยว ิธ ีการทางอิเล ็กทรอน ิกส ์เ ฉพาะรายที ่ผ ่านการพ ิจารณาค ัด เล ือกใน                              
วันที่ 14  กันยายน  2558      

                         

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ  กองคลัง ชั้น 3 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระหว่างวันที่   31  สิงหาคม  2558    .                               
ถึงวันที่   4  กันยายน  2558    หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2549-4118  โทรสาร 0-2549-4117  ในวันและเวลาราชการ  
(09.00 น. ถึง 16.00 น.)  หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่   www.rmutt.ac.th     หรือผ่าน  
\www.gprocurement.go.th    
 

อนึ่ง  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   

ส าหรับหนังสือค้ าประกันตามแบบดังระบุในเอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 
1.4 (1) ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นซองประกวดราคา จนถึงวันสิ้นสุดก าหนดยืนราคากรณีหลักประกันซองเป็นเช็คที่
ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ถ้าการน าเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคารจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูก
หักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด 

เอกสารประกวดราคาที่แนบท้ายประกาศนี้  ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศประกวดราคาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ฉบับนี้ด้วย 

 ประกาศ   ณ   วันที่  31    เดือน     สิงหาคม    พ.ศ.  2558 

 

 
                                                                                                     
                  
 
หมายเหตุ :  การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการ
สามารถยกเลิกการจัดหาได้ (กค (กวพ) 0421.3/ว 255 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)                   
         
ผู้สนใจตดิต่อขอรับเอกสาร ต้องน าเอกสารดังต่อไปนี้มาในวันที่มารับเอกสารด้วย 

1. หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีที่ผูม้ารับเอกสาร มิใช่เจ้าของกิจการ  (ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) 
2. ส าเนาหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือส าเนาทะเบียนพาณิชย์ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รบัมอบอ านาจ 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษขีองบริษัท/ห้างหุ้นสว่นจ ากัด 
5. ส าเนาใบทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่  (ภ.พ.20) 

 

(นางวนิดา  ปอน้อย) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

http://www.rmutt.ac.th/
http://www.gprocurement.go.th/

