( สํ าเนา )
ประกาศ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างสําหรับโครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการจัดเก็บรายได้ และผลการ
เบิกจ่ ายในระบบ GFMIS สํ าหรับคณะกรรมาธิการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ ายประจําปี
งบประมาณ และคณะอนุกรรมาธิการทีเ่ กีย่ วข้ อง ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างสําหรับโครงการพัฒนา
ระบบติดตามและรายงานผลการจัดเก็บรายได้และผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS สําหรับคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ และคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามรายการ ดังนี้
1. พัฒนาระบบ
จํานวน
3
1.1 สําหรับคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการฯ ในระบบ GFMIS
1.2 สําหรับติดตามและรายงานผลการจัดเก็บรายได้ ในระบบ GFMIS
1.3 สําหรับติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี และงบกลาง
2. Software Licenses ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูเ้ รี ยกดูรายงานแบบ จํานวน
20
นักวิเคราะห์ (Business Intelligence)
3. ดําเนินการและจัดทํา Interface กับระบบ GFMIS
จํานวน
1

ระบบ

Users licenses
ระบบ

ผู้ประสงค์ จะเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้

1. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
3. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาราย
อื่น และ/หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรม

4. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาํ สัง่ ให้สละสิ ทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
6.บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาํ เนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
8. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการขาย/พัฒนาระบบงาน ติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคาครั้งนี้
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี นับจนถึงวันยืน่ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสื อรับรองผลงานเกี่ยวกับการขาย และ/หรื อพัฒนาระบบงาน
พร้อมสําเนาสัญญาผลงานที่กล่าวอ้าง และเป็ นวงเงินไม่น้อยกว่า 2,400,000.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้ วน)ต่อ
หนึ่งสัญญา ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็ จจนถึงวันยืน่ เอกสารการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับ ส่ วนราชการ หน่วยงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้
10. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายซอฟต์แวร์หรื อเครื่ องมือพัฒนาระบบงานที่
เกี่ยวข้องในโครงการฯ โดยมีหนังสื อยืนยันการแต่งตั้งจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต หรื อตัวแทนบริ ษทั ผูผ้ ลิต หรื อ
ตัวแทนจําหน่าย โดยหนังสื อนั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันที่ยนื่ ซองประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กําหนดยืน่ ซองเอกสารประกวดราคาจ้างทําของ/จ้างเหมาบริ การด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ณ ส่ วน
บริ หารการพัสดุ สํานักบริ หารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร และกําหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่
เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างทําของ/จ้างเหมาบริ การด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ ส่ วนบริ หารการพัสดุ สํานักบริ หารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนน
พระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th ,

www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๗๓-๙๐๒๑ ต่อ ๒๑๔๗ ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประสิ ทธิ์ สื บชนะ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบตั ิราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
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เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 17/2557

