(สําเนา)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางจางเหมากอสรางตึกคนไขนอก (O.P.D) รพ.ขนาด ๓๐ เตียง เปนอาคาร คสล.
๒ ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ ๑.๑๒๕ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ๓๑๓๐ / ๒๕๒๖ ที่โรงพยาบาลไพรบึง
ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน ๑ หลัง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
จังหวั ดศรี สะเกษ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจา งกอ สรา งจ า งเหมากอ สรา งตึก คนไข น อก
(O.P.D) รพ.ขนาด ๓๐ เตียง เปนอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ ๑.๑๒๕ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่
๓๑๓๐ / ๒๕๒๖ ที่ โ รงพยาบาลไพรบึ ง ตํ า บลไพรบึ ง อํ า เภอไพรบึ ง จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ จํ า นวน ๑ หลั ง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น
๑๕,๖๗๐,๙๐๐.๐๐ บาท (สิบหาลานหกแสนเจ็ดหมื่นเการอยบาทถวน)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่ อ งจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบี ยบที่รัฐ มนตรี ว าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม เ ป น บุ ค คลซึ่ง ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผูทิ้ ง งานและได แ จ ง เวี ย นชื่ อ ให เ ปน ผูทิ้ ง งานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัดศรีสะเกษ
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคาํ สั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม
นอยกวา ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานเอกชนที่จังหวัดศรีสะเกษเชื่อถือ

ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่ กิ จ การร ว มค า ได จ ดทะเบี ย นเป น นิติ บุ ค คลใหม กิ จ การร ว มคา จะตอ งมี คุ ณ สมบั ติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา"
สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปน
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาได
มีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการ
เขาเสนอราคากับหนวยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียว
เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๑๑. ผู ยื่น ข อเสนอตอ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้อ จัด จ า งภาครัฐ ด ว ยอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผูยื่ นข อเสนอซึ่ งไดรั บคั ดเลือกเป นคูสัญญาตองลงทะเบี ยนในระบบจั ดซื้ อจั ดจ างภาครั ฐด ว ย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผู ยื่นขอ เสนอซึ่งได รับคัดเลือกเปนคูสัญญาต องรั บและจ ายเงินผ านบั ญชี ธนาคาร เวนแตการ
จา ยเงินแตล ะครั้งซึ่งมีมูลคาไมเ กินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปน เงินสดก็ไ ด ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส นใจสามารถขอซื้อ เอกสารประกวดราคาดว ยอิเ ล็ กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ถึ ง วั น ที่ ๒๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ โดยดาวน โ หลดเอกสารผ า นทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูส นใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www. gprocurement.go.th ,www.ssko.moph.go.th
,www.praibuenghospital.org ,www.sisaket.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐ ๔๕๖๗ ๕๐๖๗ ตอ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ

ผูส นใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง จังหวัดศรีสะเกษ ผานทางอีเมล den.r@moph.mail.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายใน
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยจังหวัดศรีสะเกษจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.
gprocurement.go.th ,www.ssko.moph.go.th ,www.praibuenghospital.org ,www.sisaket.go.th
ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วันชัย เหลาสเถียรกิจ
(นายวันชัย เหลาสเถียรกิจ)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สําเนาถูกตอง
ธีรวุธ คําโสภา
(นายธีรวุธ คําโสภา)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดย นายธีรวุธ คําโสภา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๕๙ / ๒๕๖๒

