( สํ าเนา )

ประกาศ กรมสุ ขภาพจิต
เรือง สอบราคาจ้ างบริการรักษาความปลอดภัย (ตังแต่วันที ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที ๓๐ กันยายน
๒๕๖๐)
กรมสุ ขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนคริ นทร์ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างบริ การรักษาความปลอดภัย
(ตังแต่วนั ที ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็ นนิตบิ คุ คล ผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีสอบราคาจ้าง ซึงมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ย
กว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อสัญญา มีประสบการณ์ในการทํางานไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี และเป็ น
ผลงานทีเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้องถิน
หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที
กรมเชือถือ
๒. ผูเ้ สนอราคาจะต้องได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘
๓.ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชือแล้ว
๔ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิ ทธิ หรื อความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผู ้
เสนอราคาได้มคี าํ สังให้สละสิทธิ ความคุม้ กันเช่นว่านัน
๕. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันกัลยาณ์ราช
นคริ นทร์ ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครังนี
๖. บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึงได้ดาํ เนินการจัดซื อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชี
กลางทีเว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ
กําหนดดูสถานทีดําเนินงานในวันที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตังแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนคริ นทร์ เลขที ๒๓ หมู่ ๘ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ แขวงทวีวฒั นา เขตทวี
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร
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กําหนดยืนซองสอบราคา ในวันที ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตังแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ ชัน ๒ อาคารพัสดุและคลังยา สถาบันกัลยาณ์ราชนคริ นทร์ เลข
ที ๒๓ หมู่ ๘ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ แขวงทวีวฒั นา เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร และกําหนดเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาในวันที ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที กลุม่ งานพัสดุ ชัน ๒ อาคารพัสดุและคลังยา สถาบัน
กัลยาณ์ราชนคริ นทร์ เลขที ๒๓ หมู่ ๘ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ แขวงทวีวฒั นา เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ใน
วันที ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด
ได้ทีเว็บไซต์ www.galya.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๔๑-๖๑๐๐ ต่อ ๕๘๒๗๕ ในวันและ
เวลาราชการ
การขอรับเอกสารต้องแสดงหลักฐาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็ นนิตบิ คุ คล และสําเนา ภ.พ.๒๐ หรื อเอกสารทีแสดงเลขทีประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร หนังสื อมอบอํานาจซึงติด
อากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีผขู ้ อรับเอกสารมอบอํานาจให้บคุ คลอืนมารับเอกสารแทน พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนผูม้ อบและผูร้ บั มอบ
ประกาศ ณ วันที ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสุพาณี ตันตะโนกิจ)
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนคริ นทร์
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สําเนาถูกต้อง
(นาง เอ็นดู วิเรปะนะ)
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการพิเศษ
ประกาศขึนเว็บไซต์วนั ที ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
โดย นาง เอ็นดู วิเรปะนะ นักจัดการงานทัวไปชํานาญการพิเศษ
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เอกสารสอบราคา เลขที 2/2560
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