
 
 

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงพ้ืนที่ Innovative Space ศูนย์รังสิต  จ านวน 1 งาน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

-------------------------------------- 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต  มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงพ้ืนที่ Innovative Space ศูนย์รังสิต  จ านวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น  
5,183,228.53  บาท  (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบสามสตางค์) 

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูร่ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  8.  ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่ นข้อเสนอราย อ่ืนที่ เข้ายื่ นข้อเสนอให้แก่ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 10. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างอาคารตามสัญญาจ้างสัญญาเดียววงเงินไม่
น้อยกว่า 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เชื่อถือ ทั้งนี้ ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาสัญญาคู่ฉบับที่มีบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา
ค่าก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง และผู้เสนอราคาจะต้องแสดงความพร้อมด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้
ทันทีและชื่อเป็นผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง โดยมีเงื่อนไขขั้นต่ า ดังนี้ 
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 1. ภาคีวิศวกรโยธา      จ านวน  1  คน 
 2. ผู้ควบคุมงานหน้างาน (โฟร์แมน) ไม่ต่ ากว่า ปวส.  จ านวน  1  คน 
 โดยคุณสมบัติของบุคลากรข้างต้น ต้องเป็นบุคลากรประจ านิติบุคคลของผู้เสนอราคาที่พร้อมลง
นามรับรองและแนบส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย ทั้งนี้  ต้องแนบหลักฐานการเป็นบุคลากร
ประจ าของนิติบุคคลของผู้เสนอราคาที่อายุงาน การท างานไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน
ประกันสังคม หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคม และหลักฐานการเสียภาษี เพ่ือ
แสดงเป็นหลักฐานอ้างอิง โดยผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฯลฯ) ให้ครบถ้วน และถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยื่นเสนอราคา 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่   
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด  
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
  12. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างอาคารตามสัญญาจ้างสัญญาเดียว
วงเงินไม่น้อยกว่า 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีเชื่อถือ ทั้งนี้ ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาสัญญาคู่ฉบับที่มีบัญชีแสดงปริมาณ
งานและราคาค่าก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง และผู้เสนอราคาจะต้องแสดงความพร้อมด้านบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานได้ทันทีและชื่อเป็นผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง โดยมีเงื่อนไขขั้นต่ า ดังนี้ 
 1. ภาคีวิศวกรโยธา      จ านวน  1  คน 
 2. ผู้ควบคุมงานหน้างาน (โฟร์แมน) ไม่ต่ ากว่า ปวส.  จ านวน  1  คน 
 โดยคุณสมบัติของบุคลากรข้างต้น ต้องเป็นบุคลากรประจ านิติบุคคลของผู้เสนอราคาที่พร้อมลง
นามรับรองและแนบส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย ทั้งนี้  ต้องแนบหลักฐานการเป็นบุคลากร
ประจ าของนิติบุคคลของผู้เสนอราคาที่อายุงาน การท างานไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน
ประกันสังคม หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคม และหลักฐานการเสียภาษี เพ่ือ



แสดงเป็นหลักฐานอ้างอิง โดยผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฯลฯ) ให้ครบถ้วน และถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยื่นเสนอราคา 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ ........................... ระหว่างเวลา ........................... น. ถึง ……………………… น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้ ส น ใ จ ส า ม า ร ถดู ร า ยล ะ เ อี ย ด ได้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.agr.rmutt.ac.th ห รื อ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5921960 ในวันและเวลาราชการ 
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ศูนย์รังสิต ผ่านทาง
อีเมล์ finance@mail.rmutt.ac.th,www.agr.rmutt.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดภายใน
วันที่ ................................ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ศูนย์รังสิต 
จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.agr.rmutt.ac.th, www.gprocurement.go.th และ ใน
วันที่..................................... 

 
    ประกาศ ณ วันที่..............สิงหาคม พ.ศ. 2562 

    

             (ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท์) 

                       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑  
              และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


