
   
 

   

ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

เรื่อง  สอบราคาจางงานปรับปรุงถนนคอนกรีตอาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 1 งาน 

................................................................... 

 ดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มคีวามประสงคจะสอบราคาจางงานปรับปรุงถนนคอนกรีตอาคาร 4 

คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 1 งาน โดยงานสอบราคาจางดังกลาวจะใชสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)       

   ราคากลางของงาน  จางงานปรับปรุงถนนคอนกรีตอาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 1 งาน    ในการสอบ

ราคาครั้งน้ี เปนเงิน 596,276.73 บาท  (หาแสนเกาหมื่นหกพันสองรอยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค) 

 เวลาทําการกอสราง   45  วัน  (สี่สิบหาวัน) 

 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ   ดังตอไปน้ี 

        1.  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจางดังกลาว  

 2.  ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว 

 3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่ง

ใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

  4.  เปนผูท่ีผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 5.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       ราชมงคล

ธัญบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งน้ี 

  6.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญา (ผูประสงคจะเสนอราคา) ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

         7.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตองลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และผูประสงค

จะเสนอราคาตองแนบสําเนา “แบบแสดงการลงทะเบียน” ผูคากับภาครัฐ  และนําไปยื่นพรอมกับการเสนอราคา เพ่ือเปนการแสดงวา

ผูคาไดปฏิบัติตามประกาศของ สํานักงาน ป.ป.ช. แลว 

 

 กําหนดดสูถานท่ีและรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเตมิ  ในวันท่ี      13  พฤศจิกายน  2558            ระหวางเวลา                             

10.00 น – 11.00 น.  เปนตนไป ณ คณะบรหิาร อาคาร 4   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ตําบลคลองหก      อําเภอธัญบุร ี

จังหวัดปทุมธานี   ผูท่ีมิไดมาดสูถานท่ีและรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  และมิไดลงนามไวเปนหลักฐาน ใหถือวาผูน้ันไดรับทราบ

ปญหาและเขาใจเง่ือนไขท้ังท่ีมีอยูเดิมและท่ีประกาศเพ่ิมเติมโดยตลอดแลว ถามีคาใชจาย  ใดๆ เพ่ิมข้ึน ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ

ท้ังสิ้น ซึ่งผูเสนอราคาผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน และจะยกเปนเหตุในภายหลังวาตนไมไดรับทราบมากอนเปนคูสญัญากับ

มหาวิทยาลยัฯไมไดไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น กรณีมีขอโตแยงจากการดสูถานท่ีไมวากรณีใดๆ จะตองแจงใหเจาหนาท่ีทราบขณะดสูถานท่ี

ทันทีและใหมีขอยุติท้ัง 2 ฝาย ในเรื่องท่ีโตแยงในวันดูสถานท่ีใหแลวเสร็จ 

 

   ในกรณีท่ีผูเสนอราคามีปญหาหรือขอสงสัยใดๆ ในการสอบราคาจางใหจัดทําคําถามเปนลายลักษณอักษรยื่นตอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  โดยมหาวิทยาลัยฯ จะจัดทําคําตอบ

เปนลายลักษณอักษรและแจกใหผูรับเอกสารสอบราคาทุกรายพรอมกันในวันท่ีดูสถานท่ี  จางงานปรับปรุงถนนคอนกรีตอาคาร  4  

                           /คณะบริหาร..... 
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คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 1 งาน ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมตอบปญหาใด ๆ ท่ีไมไดจัดทําเปนลายลักษณอักษรและไม

ไดมาดูสถานท่ี 

 กําหนดยื่นซองสอบราคาระหวางวันท่ี  30  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี    17  พฤศจิกายน  2558                                  

ระหวางเวลา   09.00 น.-16.00  น. ณ ฝายพัสดุ  กองคลัง   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 กําหนดพิจารณาการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีมีผลประโยชนรวมกัน (บัญชีเอกสาร 

สวนท่ี 1) ในวันท่ี 18  พฤศจิกายน  2558  ตั้งแตเวลา 10.00 น.  เปนตนไป ณ ฝายพัสดุ กองคลัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

  กําหนดประกาศรายช่ือการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีมีผลประโยชนรวมกัน    (บัญชี

เอกสารสวนท่ี 1) ในวันท่ี    18     พฤศจิกายน  2558    ตั้งแตเวลา     10..30      น.  เปนตนไป ณ  ฝายพัสดุ  กองคลัง อาคารเฉลิม

พระเกียรติ 48 พระชันษา พระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 กําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันท่ี       18     พฤศจิกายน  2558   ตั้งแตเวลา     10.35          น. เปนตนไป ณ 

ฝายพัสดุ กองคลัง  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา พระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อําเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี 

  ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาจางไดท่ี  ฝายพัสดุ กองคลัง ช้ัน 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี ระหวางวันท่ี 30 ตุลาคม 2558. ถึงวันท่ี  12      

พฤศจิกายน  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท  0-2549-4472 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือตรวจสอบขอมูลทาง

เว็บไซตท่ี www.rmutt.ac.th และ www.qprocurement.go.th    

 เอกสารสอบราคาท่ีแนบทายประกาศน้ี ถือเปนสวนหน่ึงของประกาศสอบราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคล

ธัญบุรี ฉบับน้ีดวย 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2558 

 

 

 

  

   

 

 

หมายเหตุ  :    ผูท่ีสนใจติดตอขอรับเอกสารแบบรูปรายการ ตองนําเอกสารดังตอไปน้ีมาในวันท่ีมารบัเอกสารแบบรูปรายการ ดวย 

        1.  หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีผูมารับเอกสาร มิใชเจาของกิจการ  (ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย) 

                   2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 

        3.  สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาทะเบียนพาณิชย 

        4.  สําเนาบัตรประจําตัวผูเสยีภาษีของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด 

                   5.  สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพ่ิม (ภ.พ.20) 

 

(นางวนิดา  ปอนอย) 

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

 

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

