
 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานประกันสังคม 
 เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑส์ านักงาน ของส านักงานประกันสังคม 
   กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

  
             ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
ของส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อ
ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๒๗,๗๖๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
ตามรายการดังนี ้
 ครุภัณฑส์ านักงาน ของส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๓ พร้อมติดตั้ง จ านวน ๖ รายการ 
 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. เครื่องปรับอากาศ จ านวน ๔๗ เครื่อง ดังนี้ 
  (๑) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๑๓,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๖ เครื่อง 
  (๒) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๑๘,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๘ เครื่อง 
  (๓) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๒๕,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๓ เครื่อง 
  (๔) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๓๖,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑๓ เครื่อง 
  (๕) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๔๘,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒ เครื่อง 
  (๖) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืน ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๖๐,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑๐ เครื่อง 
  (๗) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืน ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๙๑,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๕ เครื่อง 
 ๒. เครื่องค านวณเลข ขนาด ๑๔ หลัก จ านวน ๒๐ เครื่อง 
 ๓. ชั้นเหล็กวางของ ๓ ชั้น จ านวน ๓ อัน 
 ๔. ชั้นเหล็กวางของ ๔ ชั้น จ านวน ๑ อัน 
 ๕. นั่งร้านหอเลื่อน จ านวน ๑ ชุด 
 ๖. รถเข็นของ ขนาด ๖๒ x ๙๒ x ๘๕ เซ็นติเมตร จ านวน ๑ คัน 
 
 
 

ผู้ยื่น... 
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 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน           
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง           
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส านักงานประกันสังคม 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล        
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มคี าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่     
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่...................................ระหวา่งเวลา...................................น. ถึง................................... น. 
 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
 ผู้ สนใจสามารถดู รายละเอี ยดได้ ที่ เว็ บไซต์  www.sso.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๔๘ ๑๓๑๘ ในวันและเวลาราชการ  
 
 
 

ผู้สนใจ... 
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http://www.gprocurement.go.th/
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 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายังส านักงานประกันสังคม ผ่านทางอีเมล์ www.sso.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
ภายในวันที่ .............................. โดยส านักงานประกันสังคม จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์    
www.sso.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่.......................................... 
           
                                                            ประกาศ  ณ  วันที่         ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
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