( สําเนา )
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซือ้ วัสดุและครุภัณฑ์ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๕๙๖,๐๒๗.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) จํานวน ๒ รายการ ดังนี้
๑. หมวดงานซื้อวัสดุและครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๙ รายการ ประกอบด้วย
๑.๑ เครื่องพิมพ์ Multi Function ชนิดเลเซอร์ สี/ขาวดํา แบบที่ ๑ จํานวน ๖ เครื่อง
๑.๒ เครื่องพิมพ์ Multi Function ชนิดเลเซอร์ สี/ขาวดํา แบบที่ ๒ จํานวน ๒ เครื่อง
๑.๓ External Harddisk (แบบพกพา)
จํานวน ๖ เครื่อง
๑.๔ Professional presenter ตัวชี้เลเซอร์
จํานวน ๒ เครื่อง
๑.๕ อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพแบบไร้สาย ชนิดที่ ๑
จํานวน ๓ ชุด
๑.๖ อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพแบบไร้สาย ชนิดที่ ๒
จํานวน ๓ ชุด
จํานวน ๒ ชุด
๑.๗ HDMI to VGA Converter
จํานวน ๒ เส้น
๑.๘ HDMI Cable
๑.๙ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
จํานวน ๒ ชุด
๒. หมวดงานซื้อวัสดุและครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน ๑๑ รายการ
ประกอบด้วย
๒.๑ เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นขาวดํา
จํานวน ๔ เครื่อง
จํานวน ๑ เครื่อง
๒.๒ เครื่องถ่ายเอกสารสี
๒.๓ เก้าอีส้ าํ นักงาน
จํานวน ๓๕ ตัว
๒.๔ เครื่องเจาะกระดาษแบบไฟฟ้า
จํานวน ๑ เครื่อง
๒.๕ เครื่องเข้าเล่มสันกาวแบบกาวเม็ด
จํานวน ๑ เครื่อง
๒.๖ เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มสันเกลียว (มือโยก)
จํานวน ๑ เครื่อง
จํานวน ๒ คัน
๒.๗ รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว แบบพับเก็บได้
๒.๘ บอร์ดเสียบกระดาษโปสเตอร์
จํานวน ๕ ชุด
๒.๙ ชุดขาตัง้ กล้อง
จํานวน ๑ ชุด
๒.๑๐ เครือ่ งคิดเลข
จํานวน ๒ เครื่อง
๒.๑๑ เครือ่ งบันทึกเสียงแบบพกพา
จํานวน ๓ เครื่อง

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซือ้ วัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชอื่ ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชือ่ ให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบุคคลที่ผทู้ ิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผูม้ อี าชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาํ สั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคูส่ ัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีค่ ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคูส่ ัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผูย้ ื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันทีป่ ระกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๒๑๒๖ - ๕๘๐๐ ต่อ ๒๖๕๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(นายนรินทร์ กัลยาณมิตร)
รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้อง
เฉลิมรัตน์ อิม่ นุกูลกิจ
(นางสาวเฉลิมรัตน์ อิ่มนุกูลกิจ)
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โดย นางสาวเฉลิมรัตน์ อิ่มนุกูลกิจ นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑

