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ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสมุดและงานวิทยบริการ แบบท่ี ๑ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
 

-------------------------------------- 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสมุดและงานวิทยบริการ แบบที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคา
กลางของงานซื้อในการประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๓,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) ตามรายการ ดังน้ี 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์     จํานวน  ๒๐ ชุด 
๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่๑  จํานวน  ๒๐ ชุด 
๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่๒  จํานวน   ๑  ชุด 

๒. เครื่องพิมพ์     จํานวน  ๒ เครื่อง 
๒.๑ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  จํานวน  ๑ เครื่อง 
๒.๒ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา   จํานวน  ๑ เครื่อง 

๓. โต๊ะคอมพิวเตอร์     จํานวน ๒๑ ตัว 
๔. เก้าอ้ีสํานักงาน     จํานวน ๒๑ ตัว 
๕. เครื่องปรับอากาศ (มีระบบฟอกอากาศ)  จํานวน   ๑ เครื่อง 
๖. ระบบไฟฟ้า     จํานวน   ๑ ระบบ 
๗. ระบบอินเตอร์เน็ต     จํานวน   ๑ ระบบ 

๗.๑ ตู้สําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๒ (ขนาด ๖U) จํานวน  ๑ ตู้ 
๗.๒ ตู้สําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๒ (ขนาด ๔๒U) จํานวน  ๑ ตู้ 
๗.๓ อุปกรณ์คน้หาเส้นทางเครือข่าย (Router)    จํานวน  ๑ ตัว 
๗.๔ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒  จํานวน  ๑ ตัว 
๗.๕ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑  จํานวน  ๑ ตัว 
๗.๖ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑  จํานวน ๑๑ ตัว 
๗.๗ ระบบสายเครือข่าย       จํานวน ๒๓ จดุ 

๘. เครื่องสํารองไฟ     จํานวน    ๒ เครื่อง 
 
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 
เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 
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 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่วิทยาลัยการอาชีพ
พุทธมณฑล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 ๑๐. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 ๑๑. ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
 ๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 ๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 
 ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่...................................ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้ังแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

 ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐บาท (สองร้อยบาท
ถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคารต้ังแต่วันที่
......................................ถึ งวันที่ ......................................โดยดาวน์ โหลดเอกสารผ่ านทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

 ผู้ สน ใจสามารถ ดู รายละเอี ยดได้ ที่ เว็ บ ไซ ต์  www.biac.ac.th หรื อ  www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔ ๓๐๐ ๑๖๕ ในวันและเวลาราชการ  

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายังวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ผ่านทางอีเมล์ nakhonpathom๐๕@vec.mail.go.th หรือช่องทางตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่.............................. โดยวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจะช้ีแจงรายละเอียด
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.biac.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่.......................................... 

 
      ประกาศ ณ วันที่ .............................พ.ศ. ...................... 

 (ลงช่ือ) ...................................................... 
             (นายพินิจ  บุญโสภา) 
 ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 


