( ��าเนา )
ประกาศ��งหว�ดพะเยา
เร�� อง ประกวดราคา��อ� คร� �ณ
� �� ยานพาหนะและขน�� ง ��านวน ๑ รายการ ด� วยว���ประกวดราคา
อ�เล�กทรอน�ก�� (e-bidding)
จ�งหว�ดพะเยา ม�ความประสงค�จะประกวดราคาซ� �อคร�ภณ
� ��ยานพาหนะและขนส�ง จ�านวน ๑ รายการ
ด� วยว�ธ�ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding) ราคากลางของงานซ� �อในการประกวดราคาคร�ง� น� � เป� นเง�นท�ง�
ส� �น ๘๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหม��นหน�ง� พ�นบาทถ� วน) ตามรายการ ด�งน� �
รถบรรท�ก(ด�เซล) ขนาด ๑ ต�น
จ�านวน
๑
ค�น
ปร� มาตรกระบอกส�บไม�ต�ากว�า
๒,๔๐๐ ซ�ซ� หร� อก�าล�งเคร�� องยนต�สง�
ส�ดไม�ต�ากว�า๑๑๐ ก�โลว�ตต� ข�บ
เคล�อ� น ๔ ล� อ แบบม�ชอ� งว�างด� านหล�ง
คนข�บ(CAB) (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )
ผ��ย�นข� อเสนอจะต� องม�คณ
� สมบ�ต� ด�งต�อไปน� �
๑. ม�ความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม�เป� นบ�คคลล� มละลาย
๓. ไม�อย�ร� ะหว�างเล�กก�จการ
๔. ไม�เป� นบ�คคลซ�ง� อย�ร� ะหว�างถ�กระง�บการย��นข� อเสนอหร� อท�าส�ญญาก�บหน�วยงานของร�ฐไว� ชว� คราว
เน��องจากเป� นผ��ท�ไม�ผา� นเกณ��การประเม�นผลการป��บต� ง� านของผ��ประกอบการตามระเบ�ยบท��ร�ฐมนตร� วา� การ
กระทรวงการคล�งก�าหนดตามท��ประกาศเผยแพร�ในระบบเคร� อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง
๕. ไม�เป� นบ�คคลซ�ง� ถ�กระบ�ช�อไว� ในบ�ญช�รายช��อผ��ท� �งงานและได� แจ� งเว�ยนช��อให� เป� นผ��ท� �งงานของหน�วย
งานของร�ฐในระบบเคร� อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง ซ�ง� รวมถ�งน�ตบ� ค� คลท��ผ� ท� �งงานเป� นห��นส�วนผ��จด� การ
กรรมการผ��จด� การ ผ��บร� หาร ผ��ม�อ�านาจในการด�าเน�นงานในก�จการของน�ตบ� ค� คลน�นด�
� วย
๖. ม�คณ
� สมบ�ตแ� ละไม�ม�ลก� ษณะต� องห� ามตามท��คณะกรรมการนโยบายการจ�ดซ� �อจ�ดจ� างและการ
บร� หารพ�สด�ภาคร�ฐก�าหนดในราชก�จจาน�เบกษา
๗. เป� นบ�คคลธรรมดาหร� อน�ตบ� ค� คล ผ��ม�อาช�พขายพ�สด�ท�ประกวดราคาซ� �อด� วยว�ธ�ประกวดราคา
อ�เล�กทรอน�กส�ดง� กล�าว
๘. ไม�เป� นผ��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย�นข� อเสนอรายอ��นท��เข� าย��นข� อเสนอให� แก�จง� หว�ดพะเยา ณ ว�น
ประกาศประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� หร� อไม�เป� นผ��กระท�าการอ�นเป� นการข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป� นธรรมในการ
ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�คร�ง� น� �

๙. ไม�เป� นผ��ได� ร�บเอกส�ทธ��หร� อความค��มก�น ซ�ง� อาจป��เสธไม�ยอมข� �นศาลไทย เว� นแต�ร�ฐบาลของผ��ย�นข� อ
เสนอได� ม�ค�าส�ง� ให� สละเอกส�ทธ��ความค��มก�นเช�นว�าน�น�
๑๐. ผ��ย�นข� อเสนอต� องลงทะเบ�ยนในระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ� างภาคร�ฐด� วยอ�เล�กทรอน�กส� (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบ�ญช�กลาง
๑๑.ผ��ย�นข� อเสนอซ�ง� ได� ร�บค�ดเล�อกเป� นค�ส� ญ
� ญาต� องลงทะเบ�ยนในระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ� างภาคร�ฐด� วย
อ�เล�กทรอน�กส� (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบ�ญช�กลาง ตามท��คณะกรรมการ ป.ป.
ช. ก�าหนด
๑๒. ผ��ย�นข� อเสนอต� องไม�อย�ใ� นฐานะเป� นผ��ไม�แสดงบ�ญช�รายร�บรายจ�ายหร� อแสดงบ�ญช�รายร�บรายจ�าย
ไม�ถก� ต� องครบถ� วนในสาระส�าค�ญ ตามท��คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด
๑๓. ผ��ย�นข� อเสนอซ�ง� ได� ร�บค�ดเล�อกเป� นค�ส� ญ
� ญาต� องร�บและจ�ายเง�นผ�านบ�ญช�ธนาคาร เว� นแต�การจ�าย
เง�นแต�ละคร�ง� ซ�ง� ม�มล� ค�าไม�เก�นสามหม��นบาทค�ส� ญ
� ญาอาจจ�ายเป� นเง�นสดก�ได� ตามท��คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด
ผ��ย�นข� อเสนอต� องย��นข� อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ� างภาคร�ฐด� วยอ�เล�กทรอน�กส� ในว�นท�� ๕
ก�มภาพ�นธ� ๒๕๖๑ ระหว�างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถ�ง ๑๖.๓๐ น.
ผ��สนใจสามารถขอร�บเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� โดยดาวน�โหลดเอกสารผ�านทางระบบจ�ดซ� �อ
จ�ดจ� างภาคร�ฐด� วยอ�เล�กทรอน�กส�ตงแต�
� วน� ท��ประกาศจนถ�งก�อนว�นเสนอราคา
ผ��สนใจสามารถด�รายละเอ�ยดได� ท�เว�บไซต� www.pyo.moph.go.th หร� อ www.gprocurement.go.th
หร� อสอบถามทางโทรศ�พท�หมายเลข ๐๕๔๔๐๙๑๐๖ ในว�นและเวลาราชการ
ประกาศ ณ ว�นท�� ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ไกรส�ข เพชระบ�รณ�น
(นายไกรส�ข เพชระบ�รณ�น)
นายแพทย�สาธารณส�ขจ�งหว�ดพะเยา
ปฎ�บต� ร� าชการแทน ผ��วา� ราชการจ�งหว�ดพะเยา

หมายเหต� ผ��ประกอบการสามารถจ�ดเตร� ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส�วนท�� ๑ และเอกสารส�วนท��
๒) ในระบบ e-GP ได� ตงแต�
� วน� ท�� ขอร�บเอกสารจนถ�งว�นเสนอราคา
ส�าเนาถ�กต� อง
อน�โรจน� ศ�ภการก�าจร
(นายอน�โรจน� ศ�ภการก�าจร)

น�กจ�ดการงานท�ว� ไปช�านาญการพ�เศษ
ประกาศข� �นเว�บว�นท�� ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
โดย นายอน�โรจน� ศ�ภการก�าจร น�กจ�ดการงานท�ว� ไปช�านาญการพ�เศษ
เอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding) เลขท�� ๐๗/๒๕๖๑

