
( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือโครงการจัดตั้งศูนยรับแจงเหตุ และสั่งการการแพทยฉุกเฉิน องคการบริหารสวนจังหวัด

สุพรรณบุรี เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของในการตั้งศูนยรับแจงเหตุและสั่งการการแพทยฉุกเฉินองคการ

บริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุร ีมีความประสงคจะประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งศูนยรับแจง

เหตุ และส่ังการการแพทยฉุกเฉิน องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของในการตั้ง

ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการการแพทยฉุกเฉินองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

(e-bidding) (รายละเอียดตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรีกําหนด) ราคากลางของงานซื้อในการประกวด

ราคาครั้งน้ี เปนเงินท้ังสิ้น ๔,๐๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ส่ีลานเจ็ดหม่ืนหาพันหารอยบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี

                       ๑. จัดซื้อระบบตูสาขาโทรศัพท จํานวน ๑ เครื่อง       

                    ๒. จัดซื้อเครื่องโทรศัพทพรอมชุดหูฟง จํานวน ๔ ชุด   

                    ๓. จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟาพรอมติดตั้งและโรงเรือน จํานวน ๑ เครื่อง 

                    ๔. จัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ ขนาด ๖๐ วัตต พรอมอุปกรณ  จํานวน ๔ ชุด

                    ๕. จัดซื้อเสาอากาศรับ - สงสัญญาณวิทยุคมนาคมชนิดโครงเหล็กสามเหลี่ยม แบบมีสายยึดโยง

                        ความสูงไมนอยกวา ๒๔ เมตร  จํานวน ๑ ตน   

                    ๖. จัดซื้อคอมพิวเตอร ๓ จอ สําหรับ Call Talk Dispatcher Coordinator Commander

                        จํานวน ๔ ชุด  

                    ๗. จัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา (Tablet) จํานวน ๓ เครื่อง 

                    ๘. จัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ จํานวน ๒ เครื่อง 

                    ๙. จัดซื้อคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี ๒  จํานวน ๒ เครื่อง   

                  ๑๐. จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี จํานวน ๑ เครื่อง

                  ๑๑. จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน ๑ เครื่อง 

                  ๑๒. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ สําหรับคอมพิวเตอร ขนาด ๑ KVA จํานวน ๔ ชุด 

                  ๑๓. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด ๑๐ KVA (ระบบไฟฟา ๓ เฟส) จํานวน ๑ เครื่อง 

                  ๑๔. จัดซื้อตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณแบบท่ี ๒ (ขนาด ๔๒ U) จํานวน ๑ ตู  

                  ๑๕. จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ชอง แบบที่ ๒  จํานวน ๑ เครื่อง 

                  ๑๖. จัดซื้ออุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Storage) จํานวน ๑ เครื่อง   

                  ๑๗. จัดซื้ออุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation Firewall) แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง  

 
 เครื่องใชสํานักงาน

อเนกประสงค(๔๔.๑๐.๑๕.๐๓ )

จํานวน ๑   โครงการ

 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย



                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหารสวน

จังหวัดสุพรรณบุร ีณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก

ชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.suphan.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๕-๔๓๑๗๗๕,๐๓๕-๔๓๑๗๗๘,๐๓๕-๔๓๑๗๖๕-๖ ในวันและเวลาราชการ

 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

เธียรินทร ปทมนิรันดรกุล 

(นายเธียรินทร ปทมนิรันดรกุล)

รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี



สําเนาถูกตอง
 

สลิลรัตน ขุมทอง

(นางสาวสลิลรัตน ขุมทอง)

 ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

 โดย นางสาวสลิลรัตน ขุมทอง ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขท่ี ๕/๒๕๖๔

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 


