
ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุสําหรับโครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเขา-ออก พรอมติดตั้ง 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อพัสดุสําหรับโครงการปรับปรุงระบบ

ควบคุมการเขา-ออก พรอมติดตั้ง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ

ประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสามแสนบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้

 พัสดุสําหรับโครงการปรับปรุงระบบ

ควบคุมการเขา-ออก พรอมติดตั้ง

จํานวน ๑   โครงการ

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกโรงเรียนมหิดลวิทยานุ

สรณ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง



-๒-

ผูยื่ ข ต ยื่ ข จั ซื้ จั จ รั ด อิ ล็ นิ ส วั ที่

ตุ ว ถึ

                 น อเสนอ อง น อเสนอและเสนอราคาทางระบบ ด อ ด างภาค ฐ วย เ กทรอ ก  ใน น  

๑๑ ลาคม ๒๕๖๔ ระห างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ง ๑๖.๓๐ น. 

ผู ซื้ ด อิ ล็ นิ ส ชุ ผ

จั ซื้ จั จ รั ด อิ ล็ นิ ส ชํา งิ ผ ตั้ ตวั ที่ กั ถึ วั ที่

ตุ น ผ จั ซื้ จั จ รั ด อิ ล็ นิ ส ด ลั ชํา

งิ ป ที่ รี ร ล ถึ ก วั

                 สนใจสามารถขอ อเอกสารประกวดราคา วย เ กทรอ ก  ในราคา ดละ ๒๐๐.๐๐ บาท านทาง

ระบบ ด อ ด างภาค ฐ วย เ กทรอ ก และ ระเ น านทางธนาคาร งแ น  ๓๐ นยายน ๒๕๖๔ ง น  

๘ ลาคม ๒๕๖๔ โดยดาว โหลดเอกสาร านทางระบบ ด อ ด างภาค ฐ วย เ กทรอ ก  ไ ภายห งจาก ระ

เ นเ น เ ยบ อยแ วจน ง อน นเสนอราคา 

ผู ดู อี ดที่ ว็ ต รื รื

ศั ท ต วั

                 สนใจสามารถ รายละเ ยดไ เ บไซ  www.mwit.ac.th ห อ www.gprocurement.go.th ห อ

สอบถามทางโทร พ หมายเลข ๐๒ ๐๒๗ ๗๘๕๐ อ ๕๐๔ ใน นและเวลาราชการ รื ณียอิ ล็ นิ ส ห อไปรษ เ กทรอ ก   

sum@mwit.ac.th 

วั ที่ประกาศ ณ น  กั        นยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ววิั น รื ลิ ป กุ(นาย ฒ  เ องเ ศ ญญา ล)

ผูอํา รี หิ วิ นุ ณนวยการโรงเ ยนม ดล ทยา สร

ตุ ผู จั รี ส ที่ ส ที่

ดตั้ ตวั ที่

หมายเห    ประกอบการสามารถ ดเต ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสาร วน  ๑ และเอกสาร วน  ๒) 

ในระบบ e-GP ไ งแ น  ซื้อ ถึ วัเอกสารจน ง นเสนอราคา

๓๐
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