ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
รังสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,010,800 บาท (หนึ่งล้าน
หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งอยู่ร ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสั ญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่ เป็ น บุ ค คลซึ่ ง ถูก ระบุ ชื่ อไว้ใ นบัญ ชี รายชื่อ ผู้ ทิ้ง งานและได้ แ จ้ง เวีย นชื่อ ให้ เ ป็ นผู้ ทิ้ งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บผู้ ยื่ นข้ อเสนอรายอื่ นที่ เข้ ายื่ นข้ อเสนอให้ แก่ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้ กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประเภท
เดีย วกั น กั บ งานจ้ า งนี้ อย่ างน้ อ ย ๑ สั ญ ญา ในวงเงิน ไม่ น้อ ยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้ าแสนบาทถ้ ว น)
ระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคานี้ และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่ กิจ การร่ ว มค้าได้จดทะเบี ยนเป็ นนิติ บุคคลใหม่ กิจการร่ว มค้าจะต้อ งมีคุณ สมบั ติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการ
ร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

-2(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่ว มค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้ เข้าร่ว มค้าเป็นลายลั กษณ์อักษรกาหนดให้ ผู้ เข้าร่ว มค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รั บ ผิดชอบหลั กในการเข้าเสนอราคากับหน่ว ยงานของรัฐ และแสดงหลั กฐานดังกล่ าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
11. ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่...........................ระหว่างเวลา................น. ถึง..............น.
ผู้ สนใจสามารถขอรั บเอกสารประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยดาวน์ โหลดเอกสาร
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kmpht.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2150-1203-8 ต่อ 1000,1103 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ ส นใจต้ องการทราบรายละเอี ยดเพิ่ มเติม เกี่ ยวกับ รายละเอีย ดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายังสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ kmpht@kmpht.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด ภายในวันที่........................................... โดยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่ าวผ่านทางเว็บไซต์
www.kmpht.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่...................................
ประกาศ ณ วันที่ ............................................................

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วน 2)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

