( สาเนา )
ประกาศเทศบาลตาบลห้ วยกระบอก
เรื่อง ประกวดราคาซือ้ จัดซือ้ พร้ อมติดตัง้ ระบบกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด (CCTV) ชนิดเครือข่ าย จานวน ๑
โครงการ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตาบลห้ วยกระบอก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื ้อจัดซื ้อพร้ อมติดตังระบบกล้
้
องโทรทัศน์
วงจรปิ ด (CCTV) ชนิดเครือข่าย จานวน ๑ โครงการ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
ของงานซื ้อในการประกวดราคาครัง้ นี ้ เป็นเงินทังสิ
้ ้น ๙๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้ าแสนสามหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) ตาม
รายการ ดังนี ้
กล้ องรักษาความปลอดภัย
จานวน
๑
โครงการ
(CCTV)(๔๖.๑๗.๑๖.๑๐ ) ชนิด
เครือข่ายจานวน ๑๓ ชุด พร้ อม
อุปกรณ์รายละเอียดตามที่เทศบาล
ตาบลห้ วยกระบอกกาหนด
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื ้อด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่เทศบาลตาบลห้ วย
กระบอก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง

เป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รฐั บาลของผู้ยื่น
ข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๑๐. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผูเ้ สนอราคาต้องมีผลงานการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิ ดให้กบั หน่วยงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑ สัญญา ซึ่ งมีมูลค่าสัญญาไม่นอ้ ยกว่า ๔๖๗,๕๐๐ บาทต่อสัญญา
๑๒. ผูเ้ สนอราคาต้องเสนอชื่อวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรื อ
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่ อสาร หรื อวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมงานติดตั้ง โดยยื่นมาพร้อมเอกสารเสนอราคา

ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื ้อเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่
้ วนั ที่ ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ ถึง
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ภายหลังจากชาระเงินเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ www.huaykrabok.net หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๒๙๑๓๗๙ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง เทศบาลตาบลห้ วยกระบอก ผ่านทางอีเมล์ 5700516@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยเทศบาลตาบลห้ วยกระบอกจะชี ้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.huaykrabok.net และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๒
สุรชัย รุ่งนิรันดร์
(นายสุรชัย รุ่งนิรันดร์)
นายกเทศมนตรีตาบลห้ วยกระบอก

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่

๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ ซื ้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สาเนาถูกต้ อง
ธัญญา ศรนารายน์
(นางธัญญา ศรนารายน์)
ผู้อานวยการกองคลัง
ประกาศขึ ้นเว็บวันที่ ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๒
โดย นางธัญญา ศรนารายน์ ผู้อานวยการกองคลัง
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๒

