ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑๘ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑๘
รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๑๘,๘๖๓,๔๑๓.๓๓ บาท (สิบแปดลานแปดแสนหกหมื่นสามพันสี่รอยสิบสามบาทสามสิบสามสตางค)
ตามรายการ ดังนี้
๑. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑๒๓ เครื่อง
๒. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
จํานวน ๑๒ เครื่อง
๓. คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต
จํานวน ๑๘ เครื่อง
๔. เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครยาว
จํานวน ๒ เครื่อง
๕. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หนา/นาที)
จํานวน ๒๗ เครื่อง
๖. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หนา/นาที)
จํานวน ๒๔ เครื่อง
๗. เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี
จํานวน ๑๙ เครื่อง
๘. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ ๒
จํานวน ๑๘ เครื่อง
๙. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA
จํานวน ๑๒๔ เครื่อง
๑๐. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน ๑๓๖ ชุด
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
๑๑. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
จํานวน ๑๕๔ ชุด
๑๒. อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบที่ ๓
จํานวน ๑ เครื่อง
๑๓. อุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation Firewall) แบบที่ ๒
จํานวน ๒ เครื่อง
๑๔. เครื่องแมขายสําหรับใชงานระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน
จํานวน ๒ เครื่อง
๑๕. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L๓ Switch) ขนาด ๒๔ ชอง (Core SW)
จํานวน ๒ เครื่อง
๑๖. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L๓ Switch) ขนาด ๔๘ ชอง
จํานวน ๑ เครื่อง
(Top of Rack Switch)
๑๗. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ชอง แบบ POE
จํานวน ๓ เครื่อง
๑๘. ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน
จํานวน ๑ ระบบ

ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู
จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ
เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผูยื่นขอเสนอจะตองเปนบริษัทผูผลิตหรือบริษัทสาขาของผูผลิตหรือเปนตัวแทนจําหนายใน
ประเทศไทยอยางถูกตอง โดยตองไดรับการแตงตั้งจากบริษัทผูผลิตโดยตรง (โดยหนังสือดังกลาวจะตองเปนหนังสือที่
ออกใหเฉพาะโครงการที่เสนอ) ฉบับจริง และมีศูนยบริการในประเทศไทย
๑๒. ผูยื่นขอเสนอจะตองทําตารางเปรียบเทียบรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of
Reference : TOR) ในทุกขอ กับขอเสนอของผูยื่นเสนอราคามาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยยื่นมาพรอมกับ
เอกสารสวนที่ ๒ ของผูขาย
๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานในประเภทเดียวกันในงานดานการขายครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวนไม
นอยกวา ๑ ผลงาน มีมูลคาไมนอยกวา ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยผลงานดังกลาวตองเปนผลงานที่แลวเสร็จครบถวนตาม
สัญญามาแลวเปนเวลาไมเกิน ๓ ป นับจนถึงวันยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งแนบหนังสือรับรอง
ผลงาน และสําเนาสัญญาที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานเชื่อถือ

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.energy.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๑๔๐ ๖๔๐๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่
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(นางเปรมฤทัย วินัยแพทย)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงพลังงาน

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

