( สํ าเนา )
ประกาศ สํ านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เรื่ อง ประกวดราคาซื้อสํ าหรับโครงการปรับปรุงเครื อข่ ายสื่ อสารข้ อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 2 ด้ วยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส์
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้ อสําหรับโครงการปรับปรุ งเครื อข่ายสื่ อ
สารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

1. ระบบรักษาความปลอดภัย (Application
Firewall)
2. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง Access Router
3. เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS)
4. ปรับปรุงระบบ Mail Server
5. ระบบสื่อสารไร้สาย (Wireless LAN)
6. ติดตั้งคู่สายใยแก้วระหว่างอาคารทดแทนของเดิม
7. ติดตั้งคู่สายใยแก้วภายในอาคารสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
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ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิห์ รือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มคี าํ สัง่ ให้สละสิทธิแ์ ละความคุม้ กันเช่นว่านัน้
5. บุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ะเข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับราย
จ่ายไม่ถกู ต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ะเข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐซึง่ ได้ดาํ เนินการจัดซือ้
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
บัญชีกลางทีเ่ ว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูลจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมืน่ บาทคูส่ ญ
ั ญาอาจ
7. คูส่ ญ
จ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิตบิ คุ คลตามกฎหมายทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย ซึง่ ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับการ
ขาย ติดตัง้ อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการประกวดราคาครัง้ นีเ้ ป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี นับจนถึง วันยืน่ เอกสารประกวด
ราคาซือ้ ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
9. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงานเกีย่ วกับการขายหรือติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย

พร้อมสําเนาสัญญาผลงานทีก่ ล่าวอ้าง และเป็นวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 15,000,000.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อหนึง่
สัญญา ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทีง่ านแล้วเสร็จจนถึงวันยืน่ เอกสารการประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธกี ารทาง
ั ญาโดยตรงกับ ส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนทีเ่ ชือ่ ถือได้
10. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผูแ้ ทนจําหน่ายอุปกรณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์คน้ หาเส้นทาง เครือ่ ง
สํารองไฟฟ้า และระบบสือ่ สารไร้สาย โดยมีหนังสือยืนยันการแต่งตัง้ จากบริษทั ผูผ้ ลิต หรือตัวแทนบริษทั ผูผ้ ลิต หรือตัว
แทนจําหน่าย หรือสาขาของผูผ้ ลิตในประเทศไทย โดยหนังสือนัน้ จะต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันทีอ่ อกจนถึงวันที่
ยืน่ ซองประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
กําหนดยืน่ ซองเอกสารประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ณ ส่ วนบริ หารการพัสดุ สํานักบริ หารกลาง สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร และกําหนดเสนอราคาในวันที่
๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ส่ วนบริ หารการพัสดุ สํานัก
บริ หารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ใน
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูราย
ละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th , www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๗๓๙๐๒๑ ต่อ ๒๑๑๐,๒๑๔๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
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