ประกาศกรมสุ ขภาพจิต
เรือง สอบราคาซือครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
กรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนคริ นทร์ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื อครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตาม
รายการ ดังนี
๑. เครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ๒
จํานวน ๑ เครื อง
๒. เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๓ เครื อง
๓. เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดํา (๒๗หน้า/นาที) จํานวน ๗ เครื อง
๔. เครื องสํารองไฟฟ้ า ขนาด ๘๐๐VA จํานวน ๓๐ เครื อง
๕. สแกนเนอร์สาํ หรับงานเอกสารระดับศูนย์บริ การ แบบที ๓ จํานวน ๑ เครื อง
๖. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่องแบบที ๒ จํานวน ๒ เครื อง
๗.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที ๑ จํานวน ๖ เครื อง
๘. เครื องพิมพ์แบบฉี ดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ ขนาด A ๓
จํานวน ๑ เครื อง
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุทีสอบราคาซื อ
๒. ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชือแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิ ทธิ หรื อความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผู ้
เสนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิทธิ ความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันกัลยาณ์ราช
นคริ นทร์ ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมใน
การสอบราคาซือครังนี
๕. บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรื อนิตบิ คุ คลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึงได้ดาํ เนินการจัดซื อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GovernmentProcurement:e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ทีเว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกิน สาม
หมืนบาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
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กําหนดยืนซองสอบราคา ในวันที ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที ๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ตังแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ ชัน ๒ อาคารพัสดุและคลังยา สถาบันกัลยาณ์ราชนคริ นทร์ เลข
ที ๒๓ หมู่ ๘ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ แขวงทวีวฒั นา เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร และกําหนดเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาในวันที ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซือ ได้ที กลุ่มงานพัสดุ ชัน ๒ อาคารพัสดุและคลังยา สถาบัน
กัลยาณ์ราชนคริ นทร์ เลขที ๒๓ หมู่ ๘ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ แขวงทวีวฒั นา เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ใน
วันที ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ถึงวันที ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที
เว็บไซต์ www.galya.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๔๑-๖๑๐๐ ต่อ ๕๘๒๗๕ ในวันและเวลา
ราชการ
การขอรับเอกสารต้องแสดงหลักฐาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ น
นิตบิ คุ คล และสําเนา ภ.พ.๒๐ หรื อเอกสารทีแสดงเลขทีประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร หนังสื อมอบอํานาจซึงติดอากร
แสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ผขู ้ อรับเอกสารมอบอํานาจให้บคุ คลอืนมารับเอกสารแทน พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูม้ อบและผูร้ บั มอบ

ประกาศ ณ วันที ๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางเอ็นดู วิเรปะนะ)
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร รักษาราชการแทน
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนคริ นทร์
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต
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