( สํ าเนา )
ประกาศ สํ านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เรื่ อง ประกวดราคาซื้อสําหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร กระทรวงการคลัง ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
.................................................................

ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสําหรับโครงการ
พัฒนาและปรับปรุ งระบบความมัน่ คงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กระทรวงการคลัง ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
๑. ระบบบริ หารจัดการข้อมูลและเหตุการณ์ดา้ นความมัน่ คง
ปลอดภัย
ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารแบบรวมศูนย์
๒. เครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๓. อุปกรณ์ Firewall สําหรับ Intranet/DMZ Zone
๔ อุปกรณ์ Intrusion Prevention System
๕. อุปกรณ์ Web Application Firewall
๖. ระบบแสดงผลเพื่อการติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ผดิ ปกติ/ภัยคุกคาม
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ผู้ประสงค์ จะเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
๑. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์
๒. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อ
ไม่เป็ นผู ้ ที่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ีผล
ประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่
เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๔. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู ้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาํ สัง่ ให้สละสิ ทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๕. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๖.บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่ งได้ดาํ เนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
๗. คู่สญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่าย
เป็ นเงินสดก็ได้
๘. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่ งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขาย ติดตั้ง
อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคาครั้งนี้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี นับจนถึงวันยืน่ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๙. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัย หรื อ ระบบเครื อข่ายและระบบ

รักษาความปลอดภัย สําเร็ จมาแล้วให้หน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อ
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็ จจนถึงวันยืน่ เอกสารการประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิ บห้าล้านบาทถ้วน) อย่างน้อย ๑ สัญญา พร้อมแสดง
สําเนาสัญญาหรื อสําเนาเอกสารแสดงการซื้ อขาย หรื อสําเนาหนังสื อรับรองผลงานที่กล่าวอ้าง โดยมีหวั หน้าหน่วยงานหรื อผูท้ าํ การ
แทนเป็ นผูล้ งนามรับรอง
๑๐. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูแ้ ทนจําหน่าย อุปกรณ์ SIEM, เครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, อุปกรณ์ Firewall, อุปกรณ์
Intrusion Prevention System, อุปกรณ์ Web Application Firewall และระบบแสดงผลเพื่อการติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ผดิ ปกติ/ภัย
คุกคาม ที่เสนอในโครงการนี้ โดยมีหนังสื อยืนยันการแต่งตั้งจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต หรื อตัวแทนบริ ษทั ผูผ้ ลิต หรื อตัวแทนจําหน่าย โดย
หนังสื อนั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสื อจนถึงวันที่ยนื่ ซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กําหนดยืน่ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐
น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ส่ วนบริ หารการพัสดุ ชั้น ๒ สํานักบริ หารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องเข้าประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็ นต้นไป ทั้งนี้จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่ (บก.00๕) ให้ทราบต่อไป
ผูส้ นใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท ได้ที่ส่วนบริ หารการ
พัสดุ สํานักบริ หารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. หรื อสอบ
ถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๗๓-๙๐๒๑ ต่อ ๒๑๑๐, ๒๑๔๖ และ ๒๑๔๗ ในวันและเวลาราชการ หรื อสามารถดูรายละเอียด
ได้ที่ www.mof.go.thของกระทรวงการคลัง และที่ www.gprocurement.go.thของกรมบัญชีกลาง
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