ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน (จำนวน ๑๗ รายการ) รพ.สต.แม่กุ และ รพ.สต.แม่กุเหนือ
เทศบาลตำบลแม่กุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
****************
เทศบาลตำบลแม่กุ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน (จำนวน ๑๗
รายการ) รพ.สต.แม่กุ และ รพ.สต.แม่กุเหนือ เทศบาลตำบลแม่กุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสอง
แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ
๑. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น
๒. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว ๓๐ แผ่น/นาที
๓. ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร
๔. ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร
๕. โต๊ะเคาน์เตอร์แพทย์
๖. โต๊ะประชุมเล็กพร้อมเก้าอี้
๗. ชุดรับรองแขก
๘. ชุดเคาน์เตอร์
๙. ชุดโต๊ะประชุมใหญ่
๑๐. โต๊ะหมู่บูชา
๑๑. เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร
๑๒. ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา
๑๓. ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน
๑๔. เก้าอี้นั่งรอตรวจแบบแถว ๔ ที่นั่ง
๑๕. โต๊ะพับหน้าโฟเมก้า
๑๖. โต๊ะสำนักงาน
๑๗. เก้าอี้สำนักงาน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ

จำนวน ๒ เครื่อง
จำนวน ๒ เครื่อง
จำนวน ๖ ใบ
จำนวน ๒ ใบ
จำนวน ๔ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๒ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๒ เครื่อง
จำนวน ๔ หลัง
จำนวน ๘ หลัง
จำนวน ๑๕ ชุด
จำนวน ๑๒ ตัว
จำนวน ๓ ตัว
จำนวน ๓ ตัว

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผูจ้ ัดการ ผู้บริหาร ผูม้ ีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลแม่
กุ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับราย
จ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนด
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.maeku.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๕๘-๓๐๓๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและ
เวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรด
สอบถามมายัง เทศบาลตำบลแม่กุ ผ่านทางอีเมล์ 5630611@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยเทศบาลตำบลแม่กุจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.maeku.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายภู่ภากร สุภาพ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ประเภทสำนักงาน รพ.สต.แม่กุ และ รพ.สต.แม่กุเหนือ เทศบาลตำบลแม่กุ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1,211,800.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
บาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จำนวนเงิน 1,211,800.00 บาท (หนึ่ง
ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาท้องตลาด และ ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2560
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายธีรศักดิ์ มูลงาม
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ประธานกรรมการ
5.2 นางจามรี บริรักษ์ตระกูล
ผอ.รพ.สต.แม่กุ
กรรมการ
5.3 นางสุขสันต์ อุปถัมภ์
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางของครุภัณฑ์สาํ นักงาน
1. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.) ให้เป็นไปตามสํานกัมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมกําหนด
1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ
2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
3) ขนาดที่กาํ หนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ํา
ราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2560 ราคา 18,000 บาท / เครื่อง
2. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดํา และสี) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที จำนวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะ
1) ขนาดที่กาํ หนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ํา
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิด หมึกผง ย่อ – ขยายได้
ราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2560 ราคา 250,000.00 บาท / เครื่อง
3. ถังน้ําแบบสแตนเลสขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 6 ใบ
คุณลักษณะเฉพาะ
1) ขนาดที่กาํ หนดเป็นขนาดที่จุน้ําได้ไม่น้อยกว่า
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง
ราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2560 ราคา 15,000.00 บาท / ใบ
4. ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ
คุณลักษณะเฉพาะ
1) ขนาดที่กาํ หนดเป็นขนาดที่จุน้ําได้ไม่น้อยกว่า
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง
ราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2560 ราคา 9,800.00 บาท / ใบ
5. โต๊ะเคาน์เตอร์แพทย์ จำนวน 4 ชุด
คุณลักษณะเฉพาะ
1) ขนาดไม่น้อยกว่า 203.5 x 163.5 x 75 cm.
2) วัตถุผลิตจาก Particle board หนา 28 มม.
ราคากลางตามท้องตลาด ราคา 32,000.00 บาท / ชุด

6. โต๊ะประชุมเล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด
คุณลักษณะเฉพาะ
1) โต๊ะประชุม ขนาด 150 x 60 x 75 ซม. จํานวน 4 ตัว
2) โต๊ะประชุมหัวท้าย ขนาด 80 x 60 x 75 ซม. จํานวน 2 ตัว
3) โต๊ะต่อโค้งหัวท้ายขนาด 60x60x75 ซม. จํานวน 4 ตัว
4) เก้าอี้นั่งกระชับด้วยพนักพิง ปรับระดับสูงต่ําได้ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จํานวน 10 ตัว
ราคาตามท้องตลาด ราคา 48,100 บาท / ชุด
7. ชุดรับรองแขก จำนวน 1 ชุด
คุณลักษณะเฉพาะ
1) โซฟายาว 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกวา่ 2,050 x 800 x 750 มม.
2) โซฟาเดี่ยว 1 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 890 x 800 x 750 มม.
3) โต๊ะกลาง จํานวน 1 ตัว
ราคาตามท้องตลาด ราคา 21,000 บาท / ชุด
8. ชุดเคาน์เตอร์ จำนวน 2 ชุด
คุณลักษณะเฉพาะ
1) ขนาดไม่น้อยกว่า 3,156 x 778 x 108.30 cm.
2) วัตถุผลิตจาก Particle board หนา 28 มม.
ราคาตามท้องตลาด ราคา 42,800 บาท / ชุด
9. ชุดโต๊ะประชุมใหญ่ จำนวน 1 ชุด
คุณลักษณะเฉพาะ
1) โต๊ะโฟเมก้า ขนาด 60 x 180 ซม.
2) โต๊ะหน้าโฟเมก้าครึ่งวงกลม
ราคาตามท้องตลาด ราคา 88,600 บาท / ชุด
10. โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด
คุณลักษณะเฉพาะ
1) ทําด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิ้ว
2) มีฐานรองโต๊ะหมู่
3) มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 ราคา 8,500 บาท / ชุด
11.เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะ
1) สามารถดูดฝุ่นและน้ํา
2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 ราคา 14,000 บาท / เครื่อง

12. ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 หลัง
คุณลักษณะเฉพาะ
1) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,187 x 408 x 878 mm.
2) วัสดุทําด้วยเหล็กบานเลื่อนกระจก
ราคาตามท้องตลาด ราคา 5,500 บาท / หลัง
13. ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จำนวน 8 หลัง
คุณลักษณะเฉพาะ
1) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,187 x 408 x 878 mm.
2) วัสดุทําด้วยเหล็กบานเลื่อน
ราคาตามท้องตลาด ราคา 5,500 บาท / หลัง
14. เก้าอี้นั่งรอตรวจแบบแถว 4 ที่นั่ง จำนวน 15 ชุด
คุณลักษณะเฉพาะ
1) แบบแถว 4 ที่นั่ง
2) ขนาดไม่น้อยกว่า 2,070 x 530 x 800 mm.
ราคาตามท้องตลาด ราคา 2,500 บาท / ชุด
15. โต๊ะพับหน้าโฟเมก้า จำนวน 12 ตัว
คุณลักษณะเฉพาะ
1) สีขาว
2) ขนาด 75 x 180 เซนติเมตร
ราคาตามท้องตลาด ราคา 2,200 บาท / ตัว
16. โต๊ะสํานักงาน จำนวน 3 ตัว
คุณลักษณะเฉพาะ
1) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,227 x 668 x 750 mm.
2) วัสดุทําด้วยเหล็ก
ราคาตามท้องตลาด ราคา 5,500 บาท / ตัว
17. เก้าอี้สํานักงาน จำนวน 3 ตัว
คุณลักษณะเฉพาะ
1) ขนาดไม่น้อยกว่า 640 x 750 x 1,150 mm.
2) มีล้อหมุน
3) ปรับระดับความสูง - ต่ําได้
4) มีพนักพิง
5) มีทพี่ ักแขน
ราคาตามท้องตลาด ราคา 4,000 บาท / ตัว

