ราง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการบูรณาการเครือขายสื่อสารขอมูล
กระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๔
๑. หลักการและเหตุผล
กระทรวงแรงงานประกอบดวยหนวยงาน ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมการจัดหางานและสํานักงานประกันสังคม โดยมีภารกิจใน
การนําแนวนโยบายของสวนกลาง เพื่อไปใชในการปฏิบัติใหเกิดผลในการพัฒนาภาคแรงงานโดยรวมของ
ประเทศการดําเนินงานดังกลาว ทําใหมีความจําเปนตองมีเครือขายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง
เพื่อจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศรวมกัน
การเขาใชระบบงานภายในของกระทรวง ซึง่ มีอยูห ลายระบบงานไดแก
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลําดับที่
ชื่อระบบ
หนวยงานผูใชระบบ
๑
เว็บไซตกระทรวงแรงงาน
ทุกหนวยงาน และประชาชน
๒
เว็บไซตรัฐมนตรี
ทุกหนวยงาน และประชาชน
๓
ระบบหองสมุด
ทุกหนวยงาน และประชาชน
๔
ระบบการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๕
ระบบโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน
โครงการ
๖
ระบบโครงการพัฒนา ระบบขอมูลแรงงาน หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๗
ระบบฐานขอมูลการวิจัยดานแรงงาน
หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๘
ระบบแผนพัฒนากําลังคน
หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๙
Webmail กระทรวงแรงงาน
หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑๐
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ทุกหนวยงาน และประชาชน
๑๑
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย
ทุกหนวยงานภายในกระทรวงแรงงาน
ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน(MLOC)
๑๒
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย
ทุกหนวยงานภายในกระทรวงแรงงาน
ปฏิบัติการแรงงานจังหวัด(PLOC)
๑๓
ระบบ GFMIS
หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑๔
ระบบงานสารบรรณ
หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑๕
ระบบคลังขอมูล
หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

-๒ลําดับที่
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

ชื่อระบบ
ระบบเครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน
ระบบแรงงานไทยในตางประเทศ
ระบบคาจางและรายได
ระบบรับเรื่องราวรองทุกข
ระบบตรวจราชการ
ระบบ Intranet
ระบบแรงงานนอกระบบ
km เว็บทาความรู
ระบบมาตรฐานขอมูลกระทรวงแรงงาน
ระบบ DPIS

หนวยงานผูใชระบบ
หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ทุกหนวยงานภายในกระทรวงแรงงาน
ทุกหนวยงานภายในกระทรวงแรงงาน
หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ทุกหนวยงานภายในกระทรวงแรงงาน
หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อระบบ
ระบบสารสนเทศจัดหางานในประเทศ
เชื่อมโยงเครือขายขอมูลคนพิการ
สารสนเทศจัดหางานเชิงรุก
แนะแนวอาชีพดวยตนเอง
ฐานขอมูลเชิงบริหารแบบบูรณาการ

๖

บริการจัดหางานผานอินเตอรเน็ต (eService)

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

กองทุนรับงานไปทําที่บาน
ขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
ตางดาวถูกกฎหมาย
ตางดาวบูรณาการ
ตางดาวหลบหนีเขาเมือง
ถายโอนขอมูลจากกรมการปกครอง
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไป
ตางประเทศ

หนวยงานผูใชระบบ
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
สํานักงานประกันสังคม และผูประกันตน
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และประชาชนทั่วไป
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
สํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศ

ลําดับที่
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ลําดับที่
๑

ชื่อระบบ
สํานักจัดหางานเอกชน
รับสมัครคนงานไปทํางานประเทศเกาหลี
ทดสอบภาษาอังกฤษคนหางานไป
ตางประเทศ
บริหารองคความรู (KM)
จัดหางานตางประเทศผานอินเตอรเน็ต
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
ประเมินสมรรถนะบุคลาการ
(Competency)
ระบบ GFMIS
ระบบ DPIS

หนวยงานผูใชระบบ
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
ประชาชนทั่วไป
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
ประชาชนทั่วไป
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน
ทุกหนวยงานภายในกรมการจัดหางาน

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ชื่อระบบ
หนวยงานผูใชระบบ
ระบบสารสนเทศสวัสดิการและคุมครอง ทุกหนวยงานภายในสังกัดกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
แรงงาน ในรูปแบบ Web application
ประกอบดวย ดังนี้
๑ ระบบแรงงานสัมพันธ
๒ ระบบรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
๓ ระบบกฎหมาย
๔ ระบบผูรับงานไปทําที่บาน/แรงงาน
เกษตรกรรม
๕ ระบบสถานประกอบกิจการ
๖ ระบบการรับคํารอง/วินิจฉัยคํารอง
๗ ระบบฝกอบรม
๘ ระบบกองทุนสงเคราะหลกู จาง
๙ ระบบงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
๑๐ ระบบงานสวัสดิการแรงงาน
๑๑ ระบบงานมาตรฐานแรงงาน

-๔ลําดับที่

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อระบบ
๑๒ ระบบงานวิชาการและสารสนเทศ
๑๓ ระบบตรวจคุมครองแรงงาน(PDA)
๑๔ ระบบเลิกจาง
๑๕ ระบบคุมครองแรงงาน
๑๖ ระบบคุมครองความปลอดภัยฯ
๑๗ ระบบการใหคําปรึกษา
๑๘ ระบบบุคลากร
๑๙ ระบบบริหารจัดการผูใชงานสําหรับ
ผูดูแลระบบ
ระบบสื่อสารขอมูลภายในองคกร
(Intranet)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
ระบบบริหารบุคคลากร กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน
ระบบติดตอสือ่ สาร email, internet และ
เว็บไซตกรม
ระบบฝกอบรมผานอินเทอรเน็ต
e-learning
ระบบรายงานตามกฎหมายความปลอดภัย
แรงงาน
ระบบ GFMIS

หนวยงานผูใชระบบ

ทุกหนวยงานภายในสังกัดกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
ทุกหนวยงานภายในสังกัดกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
ทุกหนวยงานภายในสังกัดกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
ทุกหนวยงานภายในสังกัดกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน และบุคคลทั่วไป
ทุกหนวยงานภายในสังกัดกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน และบุคคลทั่วไป
ทุกหนวยงานภายในสังกัดกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน และบุคคลทั่วไป
ทุกหนวยงานภายในสังกัดกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน

-๕กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
ลําดับที่
๑

๒

ชื่อระบบ
ระบบรายงานผลดําเนินงาน
ประกอบดวย
๑. ระบบแผนงานและยุทธศาสตร
๒. ระบบงานฝกอบรม
๓. ระบบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ระบบ e-Service

๓

ระบบ e-training

๔

ระบบหองสมุดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

๕

๘

ระบบศูนยขอมูลขาวสารกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน
ระบบ Webmail กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ระบบ พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน
ระบบเว็บไซตกรมพัฒนาฝมอื แรงงาน

๙
๑๐
๑๑

ระบบคลังขอมูล
ระบบ DPIS
ระบบ GFMIS

๖
๗

หนวยงานผูใชระบบ
ทุกหนวยงานภายในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

ทุกหนวยงานภายในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ประชาชนทั่วไป
ทุกหนวยงานภายในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ประชาชนทั่วไป
ทุกหนวยงานภายในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ประชาชนทั่วไป
ทุกหนวยงานภายในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ประชาชนทั่วไป
ทุกหนวยงานภายในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ทุกหนวยงานภายในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ทุกหนวยงานภายในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ประชาชนทั่วไป
ทุกหนวยงานภายในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ทุกหนวยงานภายในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ทุกหนวยงานภายในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

อีกทั้งยังทําใหมีการติดตอสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดตนทุนคาใชจายดานเครือขาย
สื่อสาร รวมทั้งการใชงานโทรศัพททั้งในประเทศและตางประเทศของแตละหนวยงาน โดยผานเครือขาย
สื่อสารขอมูลกระทรวงแรงงาน เชน การใชงานระบบสื่อสารโทรศัพทชนิด Voice Over IP โดยตองสามารถ
รองรับการใชงานระบบ IP Phone ของกระทรวงแรงงานที่มีอยูไดเปนอยางดี
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การด า นการบู ร ณาการเครื อ ข า ยสื่ อ สารข อ มู ล ของกระทรวงแรงงาน เป น
กระทรวงตนแบบของการตอบสนองนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) ที่ชวยใหประชาชนลด
เวลา คาใชจายและความยุงยากในการเขาถึงบริการภาครัฐของกระทรวงแรงงาน จึงเห็นควรใหมีการจัดทํา
โครงการบูรณาการเครือขายสื่อสารขอมูลของกระทรวงแรงงาน

-๖-

๒. วัตถุประสงค
๒.๑ สรางการเชื่อมโยงเครือขายสื่อสารระหวางหนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวนภูมิภาคของ
กระทรวงแรงงาน หนวยงานระดับกรม สาขาของกรมในภูมิภาค เชน การเชื่อมโยงขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูล การใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง การใชงานระบบสื่อสารโทรศัพทชนิด Voice Over IP การใช
งานระบบงาน Back Office อาทิ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส งานบุคลากร และระบบ GFMIS เปนตน
๒.๒ เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารจั ด การเครื อ ข า ยสื่ อ สารข อ มู ล กระทรวงแรงงาน เป น เอกภาพ และ
มีประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน

๓. คุณสมบัตผิ เู สนอราคา
๓.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๓.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๓.๓ ผูเสนอราคาตองไมเ ปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และตองไมเ ปน ผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
เชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปน
ธรรม
๓.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๓.๕ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการเชาของสํานักงาน
๓.๖ ผูเสนอราคาจะตองมีประสบการณการใหบริการเฉพาะวงจรสื่อสัญญาณเครือขายหลัก เพื่อเชื่อมตอ
ระยะทางไกล (WAN) แบบ Leased line หรือ Frame Relay หรือ MPLS หรือ Metro LAN ใหกับหนวยงาน
ราชการ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ยงานเอกชน ในระยะเวลาไม เ กิ น ๓ ป ที่ ผ า นมา ไม น อ ยกว า
๑ สัญญา มูลคาแตละสัญญาไมนอยกวา ๑๕ ลานบาท ซึ่งตองไมใชประสบการณในการใหบริการแก
บริษัทฯ ในเครือ หรือบริษัทฯ รวม และตองแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาสัญญา พรอม
รายละเอียดวงจรสื่อสัญญาณเครือขายดังกลาว โดยเอกสารนั้นจะตองมีประสบการณในการเชื่อมโยง
แตละจุดที่ความเร็วไมนอยกวา ๕๑๒ Kbps หรือดีกวา (ระบุสํานักงานตนทาง สํานักงานปลายทาง ความเร็ว
ของแตละวงจร) แสดงใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาในวันยื่นซองประกวดราคา

-๗๓.๗ ผู เสนอราคาจะต องมีประสบการณ การใหบริการครอบคลุ มทุกจั งหวั ดเฉพาะวงจรสื่อสั ญญาณ
เครือขายหลัก เพื่อเชื่อมตอระยะทางไกล (WAN) แบบ Leased line หรือ Frame Relay หรือ MPLS หรือ
Metro LAN ใหกับหนวยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน ในระยะเวลาไมเกิน ๕ ปที่ผานมา
ซึ่งตองไมใชประสบการณในการใหบริการแกบริษัทฯ ในเครือ หรือบริษัทฯ รวม และตองแนบสําเนาหนังสือ
รับรองผลงาน หรือสําเนาสัญญา พรอมรายละเอียดวงจรสื่อสัญญาณเครือขายดังกลาว โดยเอกสารนั้น
จะตองมีประสบการณในการเชื่อมโยงแตละจุดที่ความเร็วไมนอยกวา ๕๑๒ Kbps หรือดีกวา (ระบุสํานักงาน
ตนทาง สํานักงานปลายทาง ความเร็วของแตละวงจร) แสดงใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พิจารณาใน
วันยื่นซองประกวดราคา
๓.๘ ผูเสนอราคาตองเปนผูดําเนินการจัดหาวงจรสื่อสัญญาณเพื่อใหบริการ และอุปกรณที่เกี่ยวของ
กับโครงการนี้ โดยผูใหบริการวงจรสื่อสัญญาณตองใหบริการและบํารุงรักษาวงจรทั้งหมดแตเพียงผูเดียว
และอุป กรณ ใ นโครงข า ยหมายถึง อุ ป กรณ ที่ ใ ชใ นโครงขา ยที่ นํ า มาเปน อุ ป กรณใ นการให บ ริก ารวงจร
สื่อสัญญาณ รวมถึงอุปกรณปลายทาง NTU (Network Terminal Unit) โดยตองมีศูนยบริการหลักของ
ผูใหบริการ และตองสามารถ Monitor การใชงาน ของวงจรสื่อสัญญาณแตละวงจร ตั้งแตอุปกรณ NTU
หรืออุปกรณอื่นใดที่ตั้งอยูเพื่อเชื่อมเขากับอุปกรณคนหาเสนทาง (Router) หรืออุปกรณกระจายสัญญาณ
ขอมูล (Ethernet Switch) ที่ใหบริการอยูที่ตนทางของสํานักงานถึงอุปกรณ NTU หรืออุปกรณอื่นใดที่
ใหบริการอยูปลายทางเพื่อเชื่อมเขากับอุปกรณคนหาเสนทาง (Router) หรืออุปกรณกระจายสัญญาณขอมูล
(Ethernet Switch) ได
๓.๙ ผูเสนอราคาจะตองเสนอศูนยใหบริการสาขาที่เปนของผูใหบริการวงจรสื่อสัญญาณ ไมนอยกวา
๑๕ ศูนย ครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยแตละศูนยตองมีความพรอมในการใหบริการทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง

-๘๔. ขอบเขตการดําเนินงาน
๔.๑ ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบในการใหบริการระบบเครือขายและการใชงานวงจรสื่อสารขอมูล
เพื่อครอบคลุมหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ตามภาคผนวก ๑ Network Diagram
โครงการบูรณาการเครือขา ยสื่อสารขอมู ลกระทรวงแรงงาน โดยมีระยะเวลาการให บริ การตั้ง แตวัน ที่
๑ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีขอบเขตการใหบริการดังตอไปนี้
หนวยงาน
การใหบริการ
Head Quarter
๑. ใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงที่ใชงานรวมกัน
ณ สํานักงาน
- ๑ วงจรสือ่ สัญญาณหลัก ขนาด ๓๗๔ Mbps
ปลัดกระทรวงแรงงาน
- ๑ วงจรสือ่ สัญญาณสํารอง ขนาด ๓๗๔ Mbps
๒. ใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงการใหบริการ ๑๕๐๖
จํานวน ๑ วงจร ขนาด ๑.๒๕ Mbps
๓. การใชบริการอินเทอรเน็ตรวมของกระทรวงแรงงาน ขนาด ๒๓๕/๓๑ Mbps
สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

๑. ใหบริการวงจรสื่อสัญญาณหลักความเร็วสูง
- ๒ วงจร ขนาด ๑.๒๕ Mbps
- ๑๐๔ วงจร ขนาด ๑ Mbps
๒. ใหบริการวงจรสื่อสัญญาณหลักความเร็วสูงแบบ load Balance
- ๔ วงจร ขนาด ๑.๒๕ Mbps
- ๖ วงจร ขนาด ๑ Mbps
๓. ใหบริการ Internet แบบไรสาย แบบ Air card สามารถใชงาน Internet ได
ไมจํากัดชั่วโมงการใช จํานวน ๔๐ Accounts
๔. ใหบริการ e-mail security
๕. ตออายุ Domain Name (mol.go.th)
๖. ใหบริการ Public IP Address จํานวน ๒๕๔ หมายเลข
๗. ใหบริการ Web Hosting
๘. เชื่อมโยงโครงขายเสนใยแกวนําแสง (Fiber Optic) เพื่อเชื่อมโยงเครื่อง
Finger Scan
๙. การใชบริการอินเทอรเน็ตของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โดย Guarantee bandwidth ไมนอยกวา ๗๐/๑๐ Mbps

-๙หนวยงาน
กรมการจัดหางาน

การใหบริการ
๑. ใหบริการวงจรสื่อสัญญาณหลักความเร็วสูง
- ๑ วงจร ขนาด ๕ Mbps
- ๒ วงจร ขนาด ๒ Mbps
- ๔๔ วงจร ขนาด ๑.๕ Mbps
- ๕๐ วงจร ขนาด ๑ Mbps
- ๑ วงจร ขนาด ๗๖๘ Kbps
- ๑๙ วงจร ขนาด ๕๑๒ Kbps
๒. ใหบริการวงจรสื่อสัญญาณสํารองความเร็วสูง
- ๑ วงจร ขนาด ๕ Mbps
- ๑ วงจร ขนาด ๕๑๒ Kbps
๓. ใหบริการ Internet แบบไรสาย แบบ Air card สามารถใชงาน Internet ได
ไมจํากัดชั่วโมงการใช จํานวน ๑ Accounts
๔. ใหบริการ e-mail security
๕. ตออายุ Domain Name (doe.go.th)
๖. ใหบริการ Public IP Address จํานวน ๒๕๔ หมายเลข
๗. ใหบริการ Co-location
๘. เชื่อมโยงโครงขายเสนใยแกวนําแสง (Fiber Optic) เพื่อเชื่อมโยงเครือขาย
ภายใน
๙. การใชบริการอินเทอรเน็ตของกรมการจัดหางาน
โดย Guarantee bandwidth ไมนอยกวา ๖๐/๘ Mbps

- ๑๐ หนวยงาน
กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

การใหบริการ
๑. ใหบริการวงจรสื่อสัญญาณหลักความเร็วสูง
- ๑ วงจร ขนาด ๒ Mbps
- ๗๐ วงจร ขนาด ๑.๒๕ Mbps
- ๒๕ วงจร ขนาด ๑ Mbps
- ๗ วงจร ขนาด ๗๖๘ Kbps
๒. ใหบริการ Internet แบบไรสาย แบบ Air card สามารถใชงาน Internet ได
ไมจํากัดชั่วโมงการใช จํานวน ๑๓ Accounts
๓. ตออายุ Domain Name (labour.go.th)
๔. ใหบริการ Public IP Address จํานวน ๒๕๔ หมายเลข
๖. การใชบริการอินเทอรเน็ตของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
โดย Guarantee bandwidth ไมนอยกวา ๔๕/๕ Mbps
๑. ใหบริการ Internet แบบไรสาย แบบ Air card สามารถใชงาน Internet ได
ไมจํากัดชั่วโมงการใช จํานวน ๒๐ Accounts
๒. ใหบริการ e-mail security
๓. ตออายุ Domain Name (dsd.go.th)
๔. ใหบริการ Web Hosting
๕. ใหบริการ Public IP Address จํานวน ๒๕๔ หมายเลข
๖. การใชบริการอินเทอรเน็ตของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
โดย Guarantee bandwidth ไมนอยกวา ๖๐/๘ Mbps

๔.๒ อุปกรณที่เสนอในโครงการฯ จะตองยังไมหมดจากสายการผลิตตลอดระยะเวลาในสัญญา
ณ วันยื่นซองประกวดราคา พรอมหนังสือรับรองจากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนาย ถาหมดจาก
สายการผลิตในระยะเวลาในสัญญาผูใหเชาจะตองรับผิดชอบโดยตองจัดหาอุปกรณที่อยูในสายการผลิต
มาทดแทนให ยกเวนอุปกรณเชื่อมตอสัญญาณ ( IP Phone Adapter ) และอุปกรณ Air Card ตองเปน
ของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที

- ๑๑ ๕. คุณลักษณะเฉพาะและขอกําหนดทางเทคนิค
๕.๑ การใหบริการโครงขาย
ผูเสนอราคาจะตองเสนอรายละเอียดการใหบริการโครงขาย ดังนี้
๕.๑.๑ โครงขายหลักของผูใหบริการ (Back bone)
(๑) วัสดุที่ใชในการสื่อสัญญาณในระบบสื่อสารขอมูลตองเปนสื่อที่มีการใชงานอยาง
แพรหลายทั่วไป เชน ทองแดง สายใยแกวนําแสง หรือดีกวา
(๒) เทคโนโลยีที่ใชตองเปนสื่อสัญญาณแบบระบบดิจิตอล เชน SDH , ATM , PDH
หรือ ดีกวา เปนตน โดยระบบเครือขายของผูใหเชาจะตองรองรับการใหบริการของ
อุปกรณเครือขายที่ Layer 2 และ Layer 3 เปนอยางนอย
(๓) จะตองเปนวงจรเชาสื่อสัญญาณความเร็วสูง เชน Leased line, Frame Relay
หรือ MPLS หรือ Metro LAN
(๔) วงจรทุกวงจรตองมีระบบจัดลําดับความสําคัญของขอมูลในเครือขาย (Quality of
Services : QOS) เพื่อใหขอมูลตาง ๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและ
หนวยงานที่เกี่ยวของในโครงการ เชน VoIP และขอมูลตาง ๆ สามารถรับสงไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
(๕) จะตองมีระบบคอมพิวเตอรที่สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อดูแลควบคุม
วงจรที่ระดับความเร็ว ๖๔ Kbps – ๒ Mbps หรือสูงกวา ที่สามารถตรวจสอบ
จากอุปกรณ NTU ตนทางถึงอุปกรณ NTU ปลายทางโดย Network Operation
Center ได รวมทั้งสามารถตรวจสอบตลอดทั้งวงจรไดในครั้งเดียว
(๖) ในโครงขายหลักของผูใหบริการ (Back bone) จะตองมีโครงขายสํารอง (Back up)
โดยมีแนวสายการใหบริการเปนคนละแนวสาย และในกรณีที่เสนทางหลักขัดของ
ตองทําการเปลี่ยนเสนทางแบบอัตโนมัติ (Automatic) โดยตองทําใหระบบงาน
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานใชงานไดปกติ
๕.๑.๒ การเชื่อมตอระหวางชุมสายของผูใหบริการไปยังจุดใหบริการเครือขายภายในศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานระดับกรม สาขา
ของกรมในภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) วัสดุที่ใชในการเชื่อมตอไปยังตนทางของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จะตอง
ใชวัสดุเปนเสนใยแกวนําแสง (Fiber Optic) เทานั้น
(๒) หนวยงานที่ใหบริการในโครงการนี้จะตองใชสายนําสัญญาณชนิดตัวนําทองแดง
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการรับสงสัญญาณดิจิตอล (Data Grade) พรอมระบบ
ปองกัน (Surges Protection)

- ๑๒ (๓) Interface ของการเชื่อมตอปลายทางที่ Network Terminal Unit (NTU) จะตอง
เปน Interface ตามขอ ๕.๓ รายละเอียดการใหบริการแตละหนวยงาน
(๔) ในแตละวงจรจะตองสามารถทํางานไดตามความเร็วที่กําหนด
(๕) ผูเสนอราคาจะตองเสนอระบบควบคุมดูแลโครงขาย (Network Management
System) ในสวนของเครือขายอินเตอรเน็ตและเครือขายอินทราเน็ต โดยสามารถ
แสดงผลของขอมูล ดังนี้
(๕.๑) ขอมูลประเภท Bandwidth utilization แสดงในรูปแบบกราฟเสน
ที่รายงานปริมาณรับสงขอมูลของวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในแตละ
ชวงเวลา เปนเปอรเซ็นต (%)
(๕.๒) ขอมูลประเภท Network availability แสดงในรูปแบบกราฟแทง
ที่รายงาน Availability ของวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในแตละ
ชวงเวลา เปนเปอรเซ็นต (%)
(๕.๓) ขอมูลประเภท Throughputs แสดงในรูปแบบกราฟเสนที่รายงาน
ปริมาณรับสงขอมูลของวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในแตละชวงเวลา
เปนจํานวนขอมูล (bps)
(๕.๔) ขอมูลประเภท Discards แสดงในรูปแบบกราฟเสนที่รายงานปริมาณ
ขอมูลประเภท Discards ของวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในแตละ
ชวงเวลาเปนเปอรเซ็นต (%)
(๕.๕) ขอมูลประเภท Error แสดงในรูปแบบกราฟเสนที่รายงานปริมาณขอมูล
ประเภท Error ของวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในแตละชวงเวลา
เปนเปอรเซ็นต (%)
(๕.๖) การแสดงผลรายงานปริ ม าณการใช ง านเครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต และ
เครือขายอินทราเน็ต เปนรายสํานัก/กรม ในรูปแบบ Web Application ได
ซึ่งสามารถเรียกดูขอมูลผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต เปนรายสํานัก/กรม
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(๕.๗) ระบบดังกลาวสามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังไดไมนอยกวา ๒ เดือน
(๕.๘) ระบบบริ ห ารเครื อ ข า ยดั ง กล า วต อ งมี ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย
พรอมอุปกรณ
(๕.๙) ตองสงตัวอยางของการรายงานผลแบบ Web Application ใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน กอนดําเนินการ ณ วันยื่นซองประกวดราคา

- ๑๓ (๖) ผูเสนอราคาจะตองเสนอระบบตรวจสอบปริมาณการใชงานอินเตอรเน็ต ผาน
Web ของผูใหบริการอินเทอรเน็ต ในรูปแบบกราฟ (PRTG: Paessler Router
Traffic Grapher) พรอมแจง URL Username และ Password โดยแยกเปนราย
กรมฯ ในการเขาตรวจสอบใหกับกระทรวงแรงงานทราบ โดยตองแนบตัวอยางมา
พรอมกันในวันยื่นเอกสารประกวดราคาฯ
(๗) ผูเสนอราคาจะตองเสนอระบบการทดสอบการใชงานวงจร ผาน Web ของผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต เชน ความเร็ว (Speed Test), Ping Test, Trace Route
และ Download ไดเปนอยางนอย โดยตองแนบตัวอยางมาพรอมกันในวันยื่น
เอกสารประกวดราคาฯ
(๘) ผูเสนอราคาจะตองเสนอระบบการตรวจสอบการขัดของของวงจรสื่อสัญญาณ
ผาน Web ของผูใหบริการวงจรสื่อสัญญาณ พรอมแจง URL Username และ
Password ในการเขาตรวจสอบใหกับกระทรวงแรงงานทราบ โดยตองแนบ
ตัวอยางมาพรอมกันในวันยื่นเอกสารประกวดราคา
(๙) ผูเสนอราคาจะตองเสนอระบบที่สามารถรองรับการปองกันการใชงานเว็บไซตไม
พึงประสงค สามารถกําหนดนโยบายการใชงานเว็บไซตเปนหมวดหมูได ไมนอย
กวา ๒๕ หมวด โดยตองเปนระบบที่ออกแบบมาเฉพาะและมีคุณสมบัติสําหรับ
การให บ ริ ก ารป อ งกั น การใช ง านเว็ บ ไซต ไ ม พึ ง ประสงค เ ท า นั้ น โดยต อ งแนบ
ตัวอยางมาพรอมกันในวันยื่นเอกสารประกวดราคาฯ

- ๑๔ ๕.๒ การใหบริการวงจรสื่อสัญญาณ
๕.๒.๑ ผูใหเชาตองใหบริการวงจรสื่อสัญญาณทีม่ ีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) ใหบริการการเชื่อมตออินเตอรเน็ตไปยังหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยมี
ขนาดตามที่กาํ หนดในขอ ๔ ขอบเขตการดําเนินงาน
(๒) วงจรปลายทางมี Interface เปนแบบ V.35 หรือเทียบเทา หรือดีกวา และตอง
สามารถสงสัญญาณที่ระดับความเร็วไมนอยกวา ๕๑๒ Kbps และสามารถรองรับ
การขยายไดถึง ๒๐๔๘ Kbps หรือสูงกวา ซึง่ มีประสิทธิภาพในการรับสงสัญญาณ
ดิจิตอล พรอมระบบปองกัน (Surges Protection) และไมเปนสายสัญญาณที่ใช
สําหรับบริการเสียงหรือสายโทรศัพทปกติ
๕.๒.๒ ผูใหเชาจะตองดําเนินการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ที่มีขนาดความเร็วตั้งแต
๕๑๒ Kbps – ๕ Mbps หรือสูงกวา โดยผูใหเชาตองรับภาระคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การเดินสายภายในและคาบริการในการใชงานเครือขายทั้งหมด รวมถึงการประสานงานกับ
เจ า ของอาคารสถานที่ จ นสามารถเดิ น สายภายในให แ ล ว เสร็ จ และวงจรสื่ อ สั ญ ญาณ
ความเร็วสูงสามารถใชงานได
๕.๒.๓ ในกรณีที่หนวยงานภายใตโครงการนี้ ยังไมมีการเดินสายสื่อสัญญาณ ผูใหเชาตองทําการ
ใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงตามที่กําหนด ตามขอ ๔ ขอบเขตการดําเนินงาน
รวมทั้งเดินสายภายในอาคารจนถึงจุดที่ใหบริการอุปกรณเครือขายของแตละสํานักงานตาม
โครงการนี้ โดยผู ใหเ ช า ต อ งรับภาระคา ใช จ า ยตา ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเดิน สายภายใน
ทั้งหมด รวมถึงการประสานงานกับเจาของอาคารสถานที่จนสามารถเดินสายภายในใหแลว
เสร็จและวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงสามารถใชงานไดตามปกติ
๕.๒.๔ ในกรณีที่หนวยงานภายใตโครงการนี้ มีการยายหนวยงานไปยังสถานที่ใหม ตามเวลาที่
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเปนผูกําหนด โดยผูใหเชาตองยายและใหบริการอุปกรณ
เครือขายใหเสร็จภายใน ๗ วัน รวมทั้งเดินสายภายในอาคารจนถึงจุดที่ใหบริการอุปกรณ
เครือขายของแตละสํานักงานตามโครงการนี้ โดยผูใหเชาตองรับภาระคาใชจายตาง ๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น จากการเดิ น สายภายในทั้ ง หมด ยกเว น ในกรณี ที่ เ กิ ด จากความไม พ ร อ มของ
หนวยงานภายใตกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ทางสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะแจง วันเวลา
ใหทราบไมนอยกวา ๗ วันกอนวันกําหนดยาย ในการดําเนินการยายนี้ผูใหเชาจะตองไมคิด
คาใชจายแตอยางใด
๕.๒.๕ ผูใหเชาจะตองมีศูนยบริการรับแจงเหตุขัดของที่ใหบริการรับแจงทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม
เวนวันหยุดราชการ โดยจะตองมีชองทางการแจงไมนอยกวา ๒ ชองทาง

- ๑๕ ๕.๒.๖ ผูใหเชาจะตองดําเนินการใชหมายเลขเครือขาย (IP Address) ตามที่สํานักงาน
ปลั ด กระทรวงแรงงาน ให กั บ อุ ป กรณ เ ครื อ ข า ย และเครื่ อ งลู ก ข า ย โดยมี รู ป แบบเป น
NN.RR.PP.XX ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
NN เปนหมายเลข Network
RR เปนหมายเลขที่บงบอกถึงหนวยงานที่ใชงาน
PP เปนหมายเลขที่บงบอกถึงภูมิภาคและจังหวัดที่ใชงาน
XX เปนหมายเลขที่บงบอกถึงเครื่องคอมพิวเตอรปลายทาง
ที่ใชงานใชหมายเลขเครือขายใน Class A คือหมายเลข ๒๐.๐.๐.๐ โดยหมายเลข IP
ที่สามารถนํามาใชงานไดเริ่มตั้งแต ๒๐.๐.๐.๐ ไปจนถึง ๒๐.๒๕๕.๒๕๕.๒๕๕
๕.๒.๗ ผูใหเชาตองจัดทํารายงานสรุปการใหบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) จัดทํารายงานสรุปการขัดของของวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงเปนรายวงจรสงใหแก
เจาหนาที่ของกระทรวงแรงงานเปนรายวัน โดยสงเปน E-mail ในวันถัดไป และเปน
รายเดือน โดยสงภายในสัปดาหแรกของเดือนถัดไป และรายงานตองมีรายละเอียด
อยางนอย ดังนี้
(๑.๑) วัน เดือน ป และเวลาที่เริ่มขัดของ
(๑.๒) สํานักงานตนทาง สํานักงานปลายทาง และ หมายเลขวงจรสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูงที่ขัดของ
(๑.๓) ขนาดชองวงจรสื่อสัญญาณ
(๑.๔) ผูแจงเหตุขัดของ
(๑.๕) รายละเอียดอุปกรณที่ชํารุด
(๑.๖) เหตุผลการชํารุดและวิธีแกไข
(๑.๗) วัน เดือน ป และเวลาที่สามารถใชงานไดตามปกติ
(๒) จัดทํารายงานปริมาณการใชงานระบบสารสนเทศของกระทรวงแรงงานเปนรายกรม
โดยจําแนกตาม IP Address หรือ URL โดยตองสามารถเขาเรียกดูในรูปแบบ Web
Application ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตได ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(๓) จัดทํารายงานปริมาณการใชงานใหแกกระทรวงแรงงานเป นรายเดือน โดยสงถึง
กระทรวงแรงงานภายในสัปดาหแรกของเดือนถัดไป โดยรายงานตองมีรายละเอียด
อยางนอย ตามขอ ๕.๑.๒ ขอยอย (๕.๑) ถึง (๕.๕) และ ขอ ๕.๒.๗ ขอยอย (๒)

- ๑๖ ๕.๓

รายละเอียดการใหบริการแตละหนวยงาน
๕.๓.๑ Head Quarter ณ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(๑) ผู เ สนอราคาจะต องเสนออุ ป กรณ ก ระจายสัญ ญาณหลั ก (Switch) เป น จํา นวน
๒ ตัว ที่ทํางานลักษณะ Redundance กัน โดยตองมีจํานวนชองเชื่อมตอสัญญาณ
ตามการใชงานได เพื่อใชเชื่อมโยงเครือขายภายในหนวยงานภายในของกระทรวง
แรงงาน และรองรับอินเตอรเน็ตที่ความเร็วไมนอยกวา ๒๓๕/๓๑ Mbps
(๒) ผูใหเชาจะตองดําเนินการเชื่อมโยงโครงขายเสนใยแกวนําแสงหลักและสํารอง จากผู
ใหบริการถึงอุปกรณกระจายสัญญาณหลัก เพื่อใชเปนโครงขายรวมของเครือขาย
ภายในกระทรวงแรงงานได
(๓) ผูใหเชาจะตองศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเชื่อมตอเครือขายของกระทรวง
แรงงานจาก Head Quarter ไปยังศูนยขอมูลสํารองของสํานักงานประกันสังคม
เขตพื้นที่ ๓ ชั้น ๙ พรอมใหบริการอุปกรณที่จําเปนในการเชื่อมโยงเครือขาย เพื่อให
หนวยงานในกระทรวงแรงงานสามารถใชงานระบบสารสนเทศประกันสังคมได
(๔) ผูใหเชาจะตองดําเนินการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงตามภาคผนวก ๒
(๕) ผูใหเชาจะตองใหบริการอินเทอรเน็ตของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานขนาด
ความเร็วไมนอยกวา ๒๓๕/๓๑ Mbps เปนระยะเวลาตามสัญญา
(๖) ผูใหเชาจะตองดําเนินการเชื่อมโยงโครงขายเสนใยแกวนําแสงจากอาคารกระทรวง
แรงงาน ๑๕ ชั้ น ห อ งไฟฟ า ชั้ น ๑ ถึ ง อาคารประกั น สั ง คม นนทบุ รี ห อ งระบบ
โทรศัพท ชั้น ๑ พรอมดวยอุปกรณ Router และ Switch ทั้งตนทางและปลายทาง
เพื่อใชเปนโครงขายระบบ ๑๕๐๖ รายละเอียดตามขอ ๕.๓.๑ ขอยอย (๔)

- ๑๗ ๕.๓.๒ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(๑) ผูเสนอราคาจะตองเสนออุปกรณเชื่อมตอสัญญาณ ( IP Phone Adapter) พรอม
เครื่องโทรศัพทไรสาย จํานวนไมนอยกวา ๘๔ ชุด พรอมติดตั้งสายสัญญาณ (LAN)
ในสํานักงานแรงงานจังหวัดและศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑.๑) สนับสนุนการเชื่อมตอสัญญาณ (RJ11) เพื่อใชงานเครื่องโทรศัพท หรือ
เครื่องโทรสารทั่วไป อยางนอย ๒ ชองสัญญาณ
(๑.๒) สนับสนุนการเชื่อมตอกับเครือขาย LAN และเครื่องคอมพิวเตอรผาน
Protocol Ethernet (802.3)ที่ ๑๐๐ Mbps. หรือดีกวา
(๑.๓) สนับสนุนการใชงานกับ Protocol ตามมาตรฐานดังตอไปนี้ SIPv2, RTP,
RTCP, IPv4, DHCP, SNTP, TOS, QOS หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
หรือดีกวา
(๑.๔) รองรับการใชรหัสผานเครือขายกระทรวง NAT รวมถึงการใชงานรวมกับ
STUN
(๑.๕) สนับสนุนการใชงานโทรศัพทดังตอไปนี้ Call Waiting, Call Forwarding,
Call Transfer, Three-way conference calling, Music on Hold ไดเปน
อยางนอย
(๑.๖) รองรับ Audio Codec แบบ G.711 (a-law, u-law) และ G.729 ไดเปน
อยางนอย
(๑.๗) สนับสนุนการใชงานโทรสาร Codec แบบ G.711
(๑.๘) รองรับฟงกชั่น Echo Cancellation (G.165 หรือ G.168)
(๑.๙) อุปกรณตองสนับสนุนการใชงานผาน Web Browser Administration
(๑.๑๐) อุปกรณตองเชื่อมตอและทํางานรวมกับ SIP SERVER ที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานใชงานอยูในปจจุบัน ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานจะเปนผูกําหนดการดําเนินการ โดยผูใหเชาจะตองเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
(๑.๑๑) ต อ งสามารถทํ า งานได โ ดยไม มี ผ ลกระทบจากการรบกวนของคลื่ น
แมเหล็กไฟฟา โดยอยางนอยจะตองเปนไปตามมาตรฐาน FCC Part 15,
Class B ได
(๑.๑๒) อุปกรณสามารถใชไดกับไฟฟามาตรฐานของประเทศไทยได
(๑.๑๓) ระยะเวลารับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา ๑ ป

- ๑๘ (๒) ผูเสนอราคาจะตองเสนอการใหบริการ Internet ไรสาย แบบ Air Card โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(๒.๑) อุปกรณตองรองรับ EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHz) หรือดีกวา
(๒.๒) อุปกรณเปนแบบ USB Air card หรือดีกวา
(๒.๓) อุปกรณใชงานไดกับ Windows XP, Windows Vista, Windows 7 หรือ
ดีกวา
(๒.๔) สามารถใชงาน Internet ได ไมจํากัดชั่วโมงการใช
(๒.๕) จํานวนผูใชตองไมนอยกวา ๔๐ Accounts
(๓) ผูเสนอราคาจะตองเสนออุปกรณคนหาเสนทาง (Router) ที่รองรับความเร็วที่กําหนด
ได โดยใหบริการทุกจุดเชื่อมโยงโครงขายอินทราเน็ต ตามขอ ๕.๓.๒ ขอยอย (๑๕)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และผูใหเชาจะตองกําหนดคาการทํางานของ
Router ใหเปนตัวแจกจาย IP ใหกับเครื่องลูกขาย
(๔) ผูเสนอราคาจะตองเสนออุปกรณคนหาเสนทาง (Router) จํานวน ๑ ตัว เพื่อใช
เชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ตของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(๕) ผู เ สนอราคาจะต อ งเสนออุ ปกรณ กระจายสั ญญาณ (Switch) โดยให บ ริ ก ารทุ ก
จุดเชื่อมโยงโครงขายอินทราเน็ต ตามขอ ๕.๓.๒ ขอยอย (๑๕) ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
(๖) ผูเสนอราคาจะตองเสนออุปกรณกระจายสัญญาณ (Switch) จํานวน ๑ ตัว เพื่อใช
เชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยภายในส ว นกลางของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน กั บ
อุปกรณกระจายสัญญาณหลัก (Switch)
(๗) ผูใหเชาจะตองดําเนินการเชื่อมโยงโครงขายเสนใยแกวนําแสง (Fiber Optic) พรอม
ติดตั้งอุปกรณ และระบบไฟฟา จาก Core Switch ของสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ชั้น ๙ ไปยังบริเวณชั้น ๑ ณ อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ เพื่อ
เชื่อมตอเครื่อง finger Scan
(๘) ผูใหเชาจะตองใหบริการ e-mail security เปนระยะเวลาตามสัญญา
(๙) ผูใหเชาจะตองตออายุ Domain Name (mol.go.th) เปนระยะเวลาตามสัญญา
(๑๐) ผูใหเชาจะตองใหบริการอินเทอรเน็ตของสํา นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดย
Guarantee bandwidth ขนาดความเร็วไมนอยกวา ๗๐/๑๐ Mbps เปนระยะเวลา
ตามสัญญา
(๑๑) ผูใหเชาจะตองจัดสรร Public IP Address ที่ใชงานสําหรับเครือขายอินเตอรเน็ต
จํ า นวนไม น อ ยว า ๒๕๔ หมายเลข ของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน
เปนระยะเวลาตามสัญญา

- ๑๙ (๑๒) ผูใหเชาจะตองใหบริการ Web Hosting สําหรับสํารองระบบ Web Portal ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เปนระยะเวลาตามสัญญา
(๑๓) ผูใหเชาจะตองจัดสรร IP Address ที่ใชสําหรับเครือขายภายใน ซึ่งตองเพียงพอตอ
การใชงาน โดยตองเปนไปตามวัตถุประสงคของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เปนระยะเวลาตามสัญญา
(๑๔) ผูใหเชาจะตองทํา Qos ในโครงขายอินทราเน็ตของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ตามที่ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานร อ งขอ เพื่ อ สํ า หรั บ บริ ห ารจั ด การ
ชองสัญญาณ
(๑๕) ผูใหเชาจะตองดําเนินการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงตามภาคผนวก ๒

- ๒๐ ๕.๓.๓ กรมการจัดหางาน
(๑) ผูเสนอราคาจะตองเสนออุปกรณคนหาเสนทาง (Router) ที่รองรับความเร็วที่กําหนด
ได โดยใหบริการทุกจุดเชื่อมโยงโครงขายอินทราเน็ต ตามขอ ๕.๓.๓ ขอยอย (๑๓) ของ
กรมการจัดหางาน และผูใหเชาจะตองกําหนดคาการทํางานของ Router ใหเปนตัว
แจกจาย IP ใหกับเครื่องลูกขาย
(๒) ผูเสนอราคาจะตองเสนออุปกรณคนหาเสนทาง (Router) จํานวน ๑ ตัว เพื่อใช
เชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ตของกรมการจัดหางาน
(๓) ผู เ สนอราคาจะต อ งเสนออุ ป กรณ ก ระจายสั ญ ญาณ (Switch) โดยให บ ริ ก าร
ในจุดเชื่อมโยงโครงขายอินทราเน็ตของกรมการจัดหางาน ดังนี้
(๓.๑) สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ดังนี้
๑) พื้นที่ ๒ ๒) พื้นที่ ๓ ๓) พื้นที่ ๕ ๔) พื้นที่ ๘
(๓.๒) สํานักงานจัดหางานจังหวัด ดังนี้
๑) นครปฐม ๒) นนทบุรี ๓) สมุทรปราการ ๔) สมุทรสาคร ๕) สระบุรี
๖) กําแพงเพชร ๗) เชียงใหม ๘) ตาก ๙) ยะลา ๑๐) ระนอง ๑๑) สงขลา
๑๒) สตูล ๑๓) ระยอง ๑๔) กาญจนบุรี ๑๕) ราชบุรี ๑๖) สุพรรณบุรี
๑๗) ชัยภูมิ ๑๘) นครพนม ๑๙) มหาสารคาม ๒๐) มุกดาหาร
๒๑) ยโสธร ๒๒) สกลนคร ๒๓) สุรินทร ๒๔) อํานาจเจริญ
(๓.๓) สํานักงานจัดหางานสาขา ดังนี้
๑) ชางเผือก จ.เชียงใหม ๒) แมสอด จ.ตาก ๓) หาดใหญ จ.สงขลา
(๓.๔) ศูนยบริการใบอนุญาตทํางานและวีซา อาคารจามจุรี
(๔) ผูเสนอราคาจะตองเสนออุปกรณกระจายสัญญาณ (Switch) จํานวน ๑ ตัว เพื่อใช
เชื่อมโยงเครือขายภายในสวนกลางของกรมการจัดหางาน กับอุปกรณกระจาย
สัญญาณหลัก (Switch)
(๕) ผูเสนอราคาจะตองใหบริการ Package โทรศัพทเคลื่อนที่สาํ หรับการประสานงาน
เกี่ยวกับระบบเครือขายสื่อสารขอมูล แบบเหมาจายรายเดือน ๑,๐๐๐ บาท จํานวน
ไมนอยกวา ๒ เลขหมาย และเสนอการใหบริการ Internet ไรสาย แบบ Air Card
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๕.๑) อุปกรณตองรองรับ EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHz) หรือดีกวา
(๕.๒) อุปกรณเปนแบบ USB Air card หรือดีกวา
(๕.๓) อุปกรณใชงานไดกับ Windows XP, Windows Vista, Windows 7 หรือดีกวา
(๕.๔) สามารถใชงาน Internet ได ไมจํากัดชัว่ โมงการใช
(๕.๕) จํานวนผูใชตองไมนอยกวา ๑ Accounts

- ๒๑ (๖) ผูใหเชาจะตองเชื่อมโยงโครงขายเสนใยแกวนําแสง (Fiber Optic) พรอมอุปกรณที่
เกี่ ย วขอ ง เพื่ อ เชื่ อ มโยงระหว า ง ศู น ย ค อมพิ ว เตอร กรมการจัด หางาน ชั้ น ๑๕
อาคารกระทรวงแรงงาน ไปยังกลุมพัฒนาระบบควบคุมการทํางานของคนตางดาว
สํานักบริหารแรงงานตางดาว ชั้น ๑ อาคารกระทรวงแรงงาน ๓ ชั้น
(๗) ผูใหเชาจะตองใหบริการ e-mail security เปนระยะเวลาตามสัญญา
(๘) ผูใหเชาจะตองตออายุ Domain Name (doe.go.th) เปนระยะเวลาตามสัญญา
(๙) ผูใหเชาจะตองใหบริการอินเทอรเน็ตของกรมการจัดหางาน โดย Guarantee
bandwidth ขนาดความเร็วไมนอยกวา ๖๐/๘ Mbps เปนระยะเวลาตามสัญญา
(๑๐) ผูใหเชาจะตองจัดสรร Public IP Address ที่ใชงานสําหรับเครือขายอินเตอรเน็ต
จํานวนไมนอยวา ๒๕๔ หมายเลข ของกรมการจัดหางาน เปนระยะเวลาตามสัญญา
(๑๑) ผูใหเชาจะตองใหบริการ Co-location จํานวน ๒๐U เปนระยะเวลาตามสัญญา
(๑๒) ผูใหเชาจะตองจัดสรร IP Address ที่ใชสาํ หรับเครือขายภายใน ซึง่ ตองเพียงพอตอการ
ใชงาน โดยตองเปนไปตามวัตถุประสงคของกรมการจัดหางาน เปนระยะเวลาตาม
สัญญา
(๑๓) ผูใหเชาจะตองดําเนินการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงตามภาคผนวก ๒

- ๒๒ ๕.๓.๔ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(๑) ผูเสนอราคาจะตองเสนออุปกรณคนหาเสนทาง (Router) ที่รองรับความเร็วที่กําหนด
ได โดยใหบริการทุกจุดเชื่อมโยงโครงขายอินทราเน็ต ตามขอ ๕.๓.๔ ขอยอย (๙) ของ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และผูใหเชาจะตองกําหนดคาการทํางานของ
Router ใหเปนตัวแจกจาย IP ใหกับเครื่องลูกขาย
(๒) ผูเสนอราคาจะตองเสนออุปกรณคนหาเสนทาง (Router) จํานวน ๑ ตัว เพื่อใช
เชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ตของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(๓) ผูเสนอราคาจะตองเสนออุปกรณกระจายสัญญาณ (Switch) จํานวน ๑ ตัว เพื่อใช
เชื่อมโยงเครือขายภายในสวนกลางของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กับ
อุปกรณกระจายสัญญาณหลัก (Switch)
(๔) ผูเสนอราคาจะตองเสนอการใหบริการ Internet ไรสาย แบบ Air Card โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(๔.๑) อุปกรณตองรองรับ EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHz) หรือดีกวา
(๔.๒) อุปกรณเปนแบบ USB Air card หรือดีกวา
(๔.๓) อุปกรณใชงานไดกับ Windows XP, Windows Vista, Windows 7 หรือ
ดีกวา
(๔.๔) สามารถใชงาน Internet ได ไมจํากัดชั่วโมงการใช
(๔.๕) จํานวนผูใชตองไมนอยกวา ๑๓ Accounts
(๕) ผูใหเชาจะตองตออายุ Domain Name (labour.go.th) เปนระยะเวลาตามสัญญา
(๖) ผูให เชาจะตองใหบริการอินเทอรเน็ตของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โดย
Guarantee bandwidth ขนาดความเร็วไมนอยกวา ๔๕/๕ Mbps เปนระยะเวลาตาม
สัญญา
(๗) ผูใหเชาจะตองจัดสรร Public IP Address ที่ใชงานสําหรับเครือขายอินเตอรเน็ต
จํานวนไมนอยวา ๒๕๔ หมายเลข ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปน
ระยะเวลาตามสัญญา
(๘) ผูใหเชาจะตองจัดสรร IP Address ที่ใชสําหรับเครือขายภายใน ซึ่งตองเพียงพอตอ
การใชงาน โดยตองเปนไปตามวัตถุประสงคของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เปนระยะเวลาตามสัญญา
(๙) ผูใหเชาจะตองดําเนินการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงตามภาคผนวก ๒

- ๒๓ ๕.๓.๕ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
(๑) ผูเสนอราคาจะตองเสนอการใหบริการ Internet ไรสาย แบบ Air Card โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(๑.๑) อุปกรณตองรองรับ EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHz) หรือดีกวา
(๑.๒) อุปกรณเปนแบบ USB Air card หรือดีกวา
(๑.๓) อุปกรณใชงานไดกับ Windows XP, Windows Vista, Windows 7 หรือ
ดีกวา
(๑.๔) สามารถใชงาน Internet ได ไมจํากัดชัว่ โมงการใช
(๑.๕) จํานวนผูใชตองไมนอยกวา ๒๐ Accounts
(๒) ผูเสนอราคาจะตองเสนออุปกรณคนหาเสนทาง (Router) จํานวน ๑ ตัว เพื่อใช
เชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ตของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
(๓) ผูเสนอราคาจะตองเสนออุปกรณกระจายสัญญาณ (Switch) จํานวน ๑ ตัว เพื่อใช
เชื่อมโยงเครือขายภายในสวนกลางของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กับอุปกรณ
กระจายสัญญาณหลัก (Switch)
(๔) ผูใหเชาจะตองใหบริการ e-mail security เปนระยะเวลาตามสัญญา
(๕) ผูใหเชาจะตองตออายุ Domain Name (dsd.go.th) เปนระยะเวลาตามสัญญา
(๖) ผูใหเชาจะตองใหบริการอินเทอรเน็ตของกรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
โดย Guarantee bandwidth ขนาดความเร็วไมนอยกวา ๖๐/๘ Mbps
เปนระยะเวลาตามสัญญา
(๗) ผูใหเชาจะตองจัดสรร Public IP Address ที่ใชงานสําหรับเครือขายอินเตอรเน็ต
จํานวนไมนอยวา ๒๕๔ หมายเลข ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนระยะเวลาตาม
สัญญา
(๘) ผูใหเชาจะตองใหบริการ Web Hosting สําหรับสํารองระบบเว็บไซตกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน เปนระยะเวลาตามสัญญา
(๙) ผูใหเชาจะตองดําเนินการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงตามภาคผนวก ๒

- ๒๔ ๖. การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
ผูใหเชามีหนาที่ใหการบํารุงรักษา ซอมแซมแกไขระบบอุปกรณเครือขายในโครงการฯ รวมถึงอุปกรณที่
เกี่ยวของตามภาคผนวก ๓ นับแตวันที่สงมอบจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณ
ขอมูลและตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
๖.๑ ผูใหเชาตองตรวจสอบวงจรสื่อสัญญาณขอมูลตลอด ๒๔ ชั่วโมง และหากในชวงเวลาระหวาง
๗.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ในวันทําการ วงจรสื่อสัญญาณที่ใชอยูเกิดขัดของ ผูใหเชาจะตองดําเนินการ
ตรวจสอบและแก ไ ขขอ ขั ด ข อ งให อ ยู ใ นสภาพใช ง านได ดี ตามปกติ แ ละแจ ง ข อ มู ลที่ มี ก าร
ตรวจสอบและแก ไ ขให กั บ เจ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน โดยมี กํ า หนด
ระยะเวลาดังนี้
๖.๑.๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(๑) ในเวลาปกติ ภายใน ๓ ชัว่ โมง นับจากที่ไดรับแจง
(๒) นอกเวลาปกติ ภายใน ๖ ชั่วโมง นับจากทีไ่ ดรับแจง
๖.๑.๒ ตางจังหวัด
(๑) ในเวลาปกติ ภายใน ๔ ชัว่ โมง นับจากที่ไดรับแจง
(๒) นอกเวลาปกติ ภายใน ๘ ชั่วโมง นับจากทีไ่ ดรับแจง
๖.๒ วงจรสื่ อ สั ญ ญาณความเร็ ว สู ง ที่ ใ ช อ ยู เ กิ ด ขั ด ข อ ง โดยแต ล ะวงจรจะต อ งขั ด ข อ งไม เ กิ น
๑๕ ชั่วโมงตอเดือน
๖.๓ ประสิทธิภาพ (Performance) ของวงจรสื่อสัญญาณรวมทั้งหมด ตองมีไมนอยกวา ๙๘.๕%
๖.๔ ถ า หากผู ใ ห เ ชา ไม ส ามารถปฏิ บัติ ตามเงื่อนไขที่ ร ะบุ ไวใ นข อ ๖.๑ และ ๖.๒ ผูใ หเ ชา ต อ ง
ถูกปรับเปนรายชั่วโมงในแตละวงจรที่ใชงานไมไดและผูใหเชาตองยินยอมใหสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานปรับเปนรายชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท โดยเศษของชั่วโมงใหคิดเปน ๑ ชั่วโมง
ผูใหเชายินยอมใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานหักคาเสียหายดังกลาวออกจากคาจาง
ประจํางวดนั้นๆ ทั้งนี้ระยะเวลาในการคิดคํานวณการขัดของ และ / หรือ การชํารุดบกพรอง ใหเริ่มนับตัง้ แต
เวลาที่ไดรับแจงจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเปนตนไป และสิ้นสุดลงเมื่อผูใหเชาและสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานตางรับรองวาเครือขายสื่อสัญญาณขอมูล สามารถใชงานไดดีดังเดิม
ในกรณีที่เครื่องและอุปกรณที่เปนเครือขายสื่อสัญญาณขอมูลขัดของและไมสามารถใชได
ตามปกติและเมื่อสํา นักงานปลั ดกระทรวงแรงงานเห็น วา ผูใหเ ชาไมอาจซ อมแซมแกไขได สํา นัก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงานจะแจงผูใหเชาเปน ลายลักษณอักษรใหบริการเครื่องและอุปกรณชุ ดใหมที่เปน
เครื อ ข า ยสื่ อ สั ญ ญาณข อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพและความสามารถในการใช ง านได ไ ม ต่ํ า กว า ของเดิ ม มาให
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใชแทนภายในเวลาที่กําหนดตามขอ ๖.๑ นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงจาก
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หากผูใหเชาไมสามารถใหบริการเครื่องและอุปกรณชุดใหมไดภายใน

- ๒๕ เวลาที่กําหนด ผูใหเชายินยอมใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานปรับเปนรายชั่วโมงนับแตวันที่เครือขาย
สื่อสัญญาณขอมูลเริ่มขัดของจนกวาผูใหเชาจะดําเนินการแลวเสร็จหรือจนกวาผูเชาพบวาผูใหเชาไมอาจ
ใหบริการเครื่องและอุปกรณชุดใหมที่เปนเครือขายสื่อสารขอมูลอื่นแทนไดและบอกเลิกสัญญา
๗. การบริหารโครงการ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานประสงคใหโครงการนี้แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และสามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูเสนอราคาจะตองเสนอการดําเนินงานบริหารโครงการ ตามขอกําหนดดังนี้
๗.๑ บุคลากรโครงการ
๗.๑.๑ เสนอชื่อผูจัดการโครงการ (Project Manager) จํานวน ๑ คน ที่มีคุณสมบัติและ
ทําหนาที่ ตอไปนี้
(๑) คุณสมบัติของผูจัดการโครงการ (Project Manager)
(๑.๑) มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนอยางดี
(๑.๒) มีประสบการณในการเปนผูจัดการโครงการ ซึ่ง ทําการบริหารโครงการ
ทางดานระบบเครือขายนับตั้งแตการเตรียมการไปจนสิ้นสุดโครงการ จน
เปนผลสําเร็จมาแลว
(๒) หนาที่ของผูจัดการโครงการ
(๒.๑) วางแผน บริหาร ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุงแกไขงาน
และปญหาเฉพาะหนาตางๆ ใหเปนไปตามแผน เพื่อใหโครงการนี้เสร็จตาม
เป า หมายและระยะเวลาที่ กํ า หนด โดยสามารถใช ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
(๒.๒) ประสานงานกับเจาหนาที่กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินงานใน
สวนตางๆ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว
๗.๑.๒ เสนอชื่อเจาหนาที่ Help Desk ปฏิบัติงานประจํา ณ กระทรวงแรงงาน จํานวนไมนอย
กวา ๒ คน ทําหนาที่ ตอไปนี้
(๑) ทําหนาที่ประสานงานกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) ทําหนาที่ Monitor อุปกรณเครือขายที่รับผิดชอบดูแลทั้งหมด พรอมทั้งสามารถ
แกไข หรือปรับแกใหระบบเครือขายสามารถใชงานได ในกรณีระบบเครือขายมี
ปญหาหรือไมสามารถใชงานได
(๓) ลงบันทึกวันเวลาการเขาทํางานในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสงบันทึก
ดังกลาว ใหตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน

- ๒๖ ๗.๑.๓ การขอเสนอเปลี่ยนชื่อของบุคลากรโครงการ ตาม ขอ ๗.๑.๑ และ ๗.๑.๒ จะตองมี
คุ ณ สมบั ติ เ ที ย บเท า หรื อ สู ง กว า ที่ กํ า หนดไว และจะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๗.๑.๔ การดํ า เนิ น งานของบุ ค ลากรในข อ ๗.๑.๒ ผู ใ ห เ ช า จะต อ งจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ
สายสัญญาณที่จําเปนและอุปกรณอื่นที่มีประโยชนในการปฏิบัติงานตามโครงการ เชน
คอมพิวเตอร โทรศัพทพื้นฐาน เปนตน
๗.๒ แผนบริหารโครงการ และแผนบริหารความเสี่ยง
๗.๒.๑ เสนอแผนการบริหารโครงการ (Project Management Plan) ซึ่งตองแสดงขอมูลตาง ๆ
อยา งชัดเจน เพื่อใหสํา นัก งานปลัด กระทรวงแรงงานเชื่อวา ผูเสนอราคามีแ ผนการ
บริหารโครงการที่จะสามารถทําใหโครงการนี้แลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดอยางมี
คุณภาพ โดยแผนการบริหารโครงการที่จัดทําเสนอ ใหแสดงเปนแผนภูมิการบริหาร
โครงการ (Gantt Chart) ทั้งนี้ ผูเสนอราคาตองจัดทําเปนแผนรวมที่แสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการทํางาน และผูรับผิดชอบในแตละสวนภายใตโครงการ
๗.๒.๒ เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย ผลสําเร็จของโครงการ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
สาเหตุของความเสี่ยง และมาตรการในการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง เปนตน
๘. การจัดหลักสูตรฝกอบรม
ผูใหเชาตองจัดหลักสูตรฝกอบรม/ดูงานเกี่ยวกับเครือขายสื่อสารขอมูลใหแกเจาหนาที่ของกระทรวง
แรงงาน ไมนอยกวา ๒๐ คน โดยจะตองเสนอรายละเอียดของการฝกอบรม/ดูงาน อาทิ จํานวนผูเขาอบรม
และสถานที่ฝกอบรม วันเวลาที่ฝกอบรม ฯลฯ ใหแกกระทรวงแรงงาน โดยตองแจงเปนลายลักษณอักษร
ไมนอยกวา ๓๐ วันกอนการอบรม/ดูงาน
๙. การใชประโยชน
การใชประโยชนในอุปกรณเครือขายสื่อสารขอมูลนี้ ผูใหเชายินยอมใหอยูภายใตการจัดการและการ
ควบคุมดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานโดยสิ้นเชิง และนอกจากสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จะใชในการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงานแลว สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีสิทธิใหผูอื่นมาใชเครื่อง
และอุปกรณเครือขายสื่อสารขอมูลนี้ไดโดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผูใหเชาไมมีสิทธิในการนําเครือขายสื่อสัญญาณขอมูลตามสัญญานี้ไปใชเพื่อประโยชนอื่นใดของผูใหเชา
โดยไมไดรับอนุญาตจากสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เมื่อสิ้นสุดสัญญาผูใหเชาจะตองมอบอุปกรณในขอ ๕.๓.๒ ขอยอย (๒) (๗) และขอ ๕.๓.๓ ขอยอย (๖)
เปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงแรงงาน โดยตองแจงใหกระทรวงแรงงานทราบเปนลายลักษณอักษร

- ๒๗ -

๑๐. ระยะเวลาสงมอบและตรวจรับ
ผูใหเชาตองติดตั้งและสงมอบการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงกอนถึงกําหนดการ
ใหบริการเครือขายสื่อสารขอมูล (ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) อยางนอย ๗ วัน
โดยรายละเอียดตอไปนี้
๑๐.๑ ผูใหเชาจะตองเปนผูดําเนินการติดตั้งวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงใหกับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานและเมื่ อ ให บ ริ ก ารเรี ย บร อ ยแล ว เครื อ ข า ยสื่ อ สารข อ มู ล จะต อ งสามารถใช ง านได ดี
และมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ ผูใหเชาจะตองเปนผูดําเนินการติดตั้งวงจรอินเทอรเน็ตขนาดไมนอยกวา ๒๓๕/๓๑ Mbps
เพื่อใหบริการแกหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานสามารถบริหารจัดการขนาด
ของวงจรอินเทอรเน็ตใหเปนไปตามความประสงคได
๑๐.๓ ผูใ ห เ ช า จะตอ งเสนอแผนการให บ ริ ก ารให ก ระทรวงแรงงาน ภายใน ๗ วั น ก อ นเข า ไป
ดําเนินการ
๑๐.๔ ผูใหเชาจะตองทําการติดตั้งและสงมอบการใชบริการวงจรสื่อสัญญาณขอมูล ซึ่งการสงมอบ
จะถือวาเสร็จสมบูรณเมื่อมีการตรวจรับการใชบริการวงจรสื่อสัญญาณขอมูล รวมทั้งไดทดสอบการใชงาน
ของการใชบริการของวงจรสื่อสัญญาณขอมูลแลววาสามารถใชงานรวมกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานไดเปนอยางดี โดยขึ้นอยูกับการพิจารณาของกระทรวงแรงงานเปน
หลัก
๑๐.๕ ผูให เชา ตองใหบริก ารบํ า รุง รัก ษาอุปกรณในโครงการบูรณาการเครื อขา ยสื่อสารข อมูล
กระทรวงแรงงาน เปนระยะเวลา ๗ เดือน โดยผูวาจางจะจายคาจางใหผูใหเชาเปนรายเดือน เมื่อผูใหเชา
ใหบริการเครือขายสื่อสารขอมูลกระทรวงแรงงาน และสงรายงานสรุปการใหบริการแกกระทรวงแรงงาน
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

๑๑. คาปรับกรณีติดตั้งไมแลวเสร็จตามกําหนดสัญญา
ในกรณีที่ผูใหเชาไมสามารถติดตั้งใหแลวเสร็จตามขอบเขตการดําเนินงานขอ ๔ ผูใหเชาตองแจงวันที่
แลวเสร็จใหทางสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานรับทราบลวงหนา โดยผูใหเชาจะตองรับผิดชอบคาใชจาย
ดังตอไปนี้
๑๑.๑ ผูใหเชาจะถูกหักคาเชาใชบริการเครือขายสื่อสารขอมูลออกจากเงินคาเชารายเดือนเปน
จํานวนอัตราเดิมของผูใหเชารายเดิมของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จนกวาผูใหเชาจะดําเนินการแลว
เสร็จพรอมใหบริการ และปฏิบัติตามสัญญาจนถูกตองครบถวนทุกประการ
๑๑.๒ ผูใหเชายินยอมใหปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑ ของอัตรามูลคาของสัญญา และ
รับผิดชอบคาเสียหายตางๆ ของกระทรวงแรงงานที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ไมสามารถใหบริการไดตามขอกําหนด
โดยคาปรับดังกลาวจะถูกหักออกจากคาเชารายเดือนมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้

- ๒๘ คาเชาคงเหลือจากการถูกปรับ = คาเชารายเดือน – คาเชาของผูใหเชารายเดิม(ขอ๑๐.๑) – คาปรับ(ขอ
๑๐.๒)
๑๒. ระยะเวลาเวลาการเชาและการใหบริการ
ระยะเวลาการเชามีผลบังคับตั้งแตนับถัดจากวันลงนามในสัญญา เปนระยะเวลาทั้งสิ้น ๗ เดือน
หากผู ใ ห เ ช า ไม ส ามารถให บ ริ ก ารได ภ ายในระยะเวลาที่ กํ า หนด ตามขอบเขตการดํ า เนิ น งาน ข อ ๔
ทางสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาดังกลาว และ/หรือผูใหเชาตองรับผิดชอบ
คาใชจายที่ทางสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานตองจายกับผูใหบริการรายเดิมจนกวาผูใหเชาจะทําการ
ใหบริการใหแลวเสร็จสามารถใชงานกับระบบเดิมไดอยางดี
๑๓. การเชาใชบริการตอเนื่อง
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาใชบริการเครือขายสื่อสารขอมูลตามขอบเขตงานของโครงการฯ
หากผูเ ชาหรือผูใหเชารายใหมมีความประสงคทจี่ ะเชาใชบริการเครือขายสื่อสารขอมูลตอเนื่อง ผูใหเชาจะตอง
ยินยอมใหผูเชาหรือผูใหเชารายใหมเชาใชบริการเครือขายสื่อสารขอมูลภายใตเงื่อนไขของสัญญาเดิม และ
ตามระยะเวลาที่ไดตกลงกัน
ในกรณีที่ผูใหเชาไมใหเชาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในวรรคหนึง่ ผูเชามีสิทธิที่จะเรียกคาเสียหายจาก
ผูใหเชา รวมทัง้ คาเสียหายอันอาจเกิดจากความเสียหายใดๆ ที่ผเู ชาจะตองจัดหาผูใหเชารายอืน่ มาดําเนินการ
แทนดวย
๑๔. งบประมาณโครงการ
งบประมาณประจําป ๒๕๕๔ เปนวงเงินทั้งสิ้น ๓๖,๗๗๔,๔๐๐ บาท (สามสิบหกลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น
สี่พันสี่รอยบาทถวน)
๑๕. หนวยงานผูรบั ผิดชอบดําเนินการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑๖. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็น
จัดทําเปนลายลักษณอักษรโดยเปดเผยตัว สงที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมงาน
บริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย อาคารสํานักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ ๓ ชั้น ๙ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ e-mail : ictc@mol.go.th หรือ ictc_mol@hotmail.com หรือ ictc@mol.mail.go.th
โทรศัพท ๐๒ ๒๓๒ ๑๓๓๔ หรือ ๐๒ ๒๓๒ ๑๐๓๕ โทรสาร ๐๒ ๒๔๖ ๕๙๘๔

Network Diagram โครงการบูรณาการระบบเครือขายสื่อสารขอมูล
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หนวยงานภายใน กสร
ความเร็ว ๒๐๔๘ kbps จํานวน ๑ จุด
ความเร็ว ๑๒๘๐ kbps จํานวน ๗๐ จุด
ความเร็ว ๑๐๒๔ kbps จํานวน ๒๕ จุด
ความเร็ว ๗๖๘ kbps จํานวน ๗ จุด

หนวยงานภายใน กกจ
Main link
ความเร็ว ๕๑๒๐ kbps จํานวน ๑ จุด
ความเร็ว ๒๐๔๘ kbps จํานวน ๒ จุด
ความเร็ว ๑๕๓๖ kbps จํานวน ๔๔ จุด
ความเร็ว ๑๐๒๔ kbps จํานวน ๕๐ จุด
ความเร็ว ๗๖๘ kbps จํานวน ๑ จุด
ความเร็ว ๕๑๒ kbps จํานวน ๑๙ จุด
Backup link
ความเร็ว ๕๑๒๐ kbps จํานวน ๑ จุด
ความเร็ว ๕๑๒ kbps จํานวน ๑ จุด

ภาคผนวก ๒

การดําเนินการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงของ
หนวยงานในกระทรวงแรงงาน
Head Quarter ณ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑) วงจรอินเตอรเน็ตจาก Head Quarter ถึงผูใ หบริการ ขนาด ๒๓๕/๓๑ Mbps โดยเปน Interface
แบบ Ethernet จํานวน ๑ วงจร
๒) วงจรอินทราเน็ตจาก Head Quarter ถึงผูใหบริการแบบ Main และ Backup ขนาด ๓๗๔ Mbps
โดยเปน Interface แบบ Ethernet จํานวน ๒ วงจร
๓) วงจรอินทราเน็ตระบบ ๑๕๐๖ จากอาคารกระทรวงแรงงาน ๑๕ ชัน้ หองไฟฟา ชัน้ ๑ ถึงอาคารสํานักงาน
ประกันสังคม นนทบุรี หองระบบโทรศัพท ชั้น ๑ ขนาด ๑,๒๘๐ kbps โดยเปน Interface แบบ V.๓๕ หรือ
ดีกวา จํานวน ๑ วงจร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑) วงจรอินเตอรเน็ตจาก Head Quarter ถึงสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ขนาด ๗๐/๑๐ Mbps โดยเปน
Interface แบบ Ethernet จํานวน ๑ วงจร
๒) วงจรอินทราเน็ตจาก Head Quarter ถึงหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานในสวน
ภูมิภาค ดังนี้
๒.๑) วงจรหลัก ขนาด ๑,๒๘๐ kbps โดยเปน Interface แบบ V.๓๕ หรือดีกวา จํานวน ๒ วงจร
ติดตั้ง ณ สํานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี และสํานักงานแรงงานจังหวัดรอยเอ็ด
๒.๒) วงจรหลัก ขนาด ๑,๐๒๔ kbps โดยเปน Interface แบบ V.๓๕ หรือดีกวา จํานวน ๑๐๔ วงจร
ติดตั้ง ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด (รงจ) และศูนยบริการรวม ดังนี้
(๑) รงจ.ประจวบคีรีขันธ
(๒) ศูนยบริการรวม จ. ประจวบคีรีขันธ
(๓) รงจ.นครปฐม
(๔) ศูนยบริการรวม จ. นครปฐม
(๕) รงจ. สุพรรณบุรี
(๖)ศูนยบริการรวม จ. สุพรรณบุรี
(๗) รงจ.ชลบุรี
(๘) ศูนยบริการรวม จ.ชลบุรี
(๙) รงจ. ตราด
(๑๐) ศูนยบริการรวม จ. ตราด
(๑๑) รงจ. ปราจีนบุรี
(๑๒) ศูนยบริการรวม จ. ปราจีนบุรี
(๑๓) รงจ.สระแกว
(๑๔) ศูนยบริการรวม จ. สระแกว
(๑๖) ศูนยบริการรวม จ.พระนครศรีอยุธยา
(๑๕) รงจ.พระนครศรีอยุธยา
(๑๗) รงจ. ลําปาง
(๑๘) ศูนยบริการรวม จ. ลําปาง

-๒-

(๑๙) รงจ. ลําพูน
(๒๑) รงจ.นครสวรรค
(๒๓) รงจ.เพชรบูรณ
(๒๕) รงจ.สุโขทัย
(๒๗) รงจ. พิษณุโลก
(๒๙) รงจ.ลพบุรี
(๓๑) รงจ.ตาก
(๓๓) รงจ.ปตตานี
(๓๕) รงจ. ยะลา
(๓๗) รงจ.ภูเก็ต
(๓๙) รงจ.พังงา
(๔๑) รงจ.นครศรีธรรมราช
(๔๓) รงจ.กระบี่
(๔๕) รงจ.บุรีรมั ย
(๔๗) รงจ.นครราชสีมา
(๔๙) รงจ.อุบลราชธานี
(๕๑) รงจ.สกลนคร
(๕๓) รงจ.หนองคาย
(๕๕) รงจ.นครพนม
(๕๗) รงจ.สมุทรปราการ
(๕๙) รงจ.ปทุมธานี
(๖๑) ศูนยบริการรวม โลตัส ปนเกลา
(๖๓) ศูนยบริการรวม จ. ระยอง
(๖๕) ศูนยบริการรวม จ. สุราษฎรธานี
(๖๗) รงจ.กาญจนบุรี
(๖๙) รงจ.เพชรบุรี
(๗๑) รงจ.นครนายก
(๗๓) รงจ. ชัยนาท
(๗๕) รงจ.อุทยั ธานี
(๗๗) รงจ.นาน
(๗๙) รงจ. แพร

(๒๐) ศูนยบริการรวม จ. ลําพูน
(๒๒) ศูนยบริการรวม จ. นครสวรรค
(๒๔) ศูนยบริการรวม จ.เพชรบูรณ
(๒๖) ศูนยบริการรวม จ. สุโขทัย
(๒๘) ศูนยบริการรวม จ. พิษณุโลก
(๓๐) ศูนยบริการรวม จ. ลพบุรี
(๓๒) ศูนยบริการรวม จ. ตาก
(๓๔) ศูนยบริการรวม จ. ปตตานี
(๓๖) ศูนยบริการรวม จ. ยะลา
(๓๘) ศูนยบริการรวม จ. ภูเก็ต
(๔๐) ศูนยบริการรวม จ. พังงา
(๔๒) ศูนยบริการรวม จ. นครศรีธรรมราช
(๔๔) ศูนยบริการรวม จ.กระบี่
(๔๖) ศูนยบริการรวม จ.บุรรี ัมย
(๔๘) ศูนยบริการรวม จ. นครราชสีมา
(๕๐) ศูนยบริการรวม จ. อุบลราชธานี
(๕๒) ศูนยบริการรวม จ.สกลนคร
(๕๔) ศูนยบริการรวม จ. หนองคาย
(๕๖) ศูนยบริการรวม จ. นครพนม
(๕๘) ศูนยบริการรวม จ.สมุทรปราการ
(๖๐) ศูนยบริการรวม จ. ปทุมธานี
(๖๒) ศูนยบริการรวม จ. จันทบุรี
(๖๔) ศูนยบริการรวม จ. เชียงราย
(๖๖) ศูนยบริการรวม จ. ขอนแกน
(๖๘) รงจ.ราชบุรี
(๗๐) รงจ.ฉะเชิงเทรา
(๗๒) รงจ.สระบุรี
(๗๔) รงจ.อางทอง
(๗๖) รงจ.สิงหบุรี
(๗๘) รงจ. เชียงใหม
(๘๐) รงจ.แมฮองสอน
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(๘๑) รงจ.พะเยา
(๘๒) รงจ.พิจติ ร
(๘๓) รงจ.อุตรดิตถ
(๘๔) รงจ.กําแพงเพชร
(๘๕) รงจ.พัทลุง
(๘๖) รงจ. นราธิวาส
(๘๗) รงจ.สตูล
(๘๘) รงจ.สงขลา
(๘๙) รงจ.ตรัง
(๙๐) รงจ.ชุมพร
(๙๑) รงจ.ระนอง
(๙๒) รงจ.กาฬสินธุ
(๙๓) รงจ. มหาสารคาม
(๙๔) รงจ. อํานาจเจริญ
(๙๕) รงจ.ยโสธร
(๙๖) รงจ.มุกดาหาร
(๙๗) รงจ.ชัยภูมิ
(๙๘) รงจ.สุรนิ ทร
(๙๙) รงจ.ศรีสะเกษ
(๑๐๐) รงจ. เลย
(๑๐๑) รงจ. หนองบัวลําพู
(๑๐๒) รงจ.นนทบุรี
(๑๐๓) รงจ.สมุทรสงคราม
(๑๐๔) รงจ.สมุทรสาคร
๒.๓) แบบ load Balance (๒ วงจร ทํางานรวมกัน) ขนาด ๑,๒๘๐ kbps โดยเปน Interface
แบบ V.๓๕ หรือดีกวา จํานวน ๔ วงจร ติดตั้ง ณ สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง
จํานวน ๒ วงจร และสํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย จํานวน ๒ วงจร
๒.๔) แบบ load Balance (๒ วงจร ทํางานรวมกัน) ขนาด ๑,๐๒๔ kbps โดยเปน Interface
แบบ V.๓๕ หรือดีกวา จํานวน ๖ วงจร ติดตั้ง ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด (รงจ) ดังนี้
(๑) รงจ.สุราษฎรธานี จํานวน ๒ วงจร
(๒) รงจ. ขอนแกน จํานวน ๒ วงจร
(๓) รงจ.อุดรธานี จํานวน ๒ วงจร
กรมการจัดหางาน
๑) วงจรอินเตอรเน็ตจาก Head Quarter ถึงกรมการจัดหางาน ขนาด ๖๐/๘ Mbps โดยเปน Interface
แบบ Ethernet จํานวน ๑ วงจร
๒) วงจรอินทราเน็ตจาก Head Quarter ถึงสํานักงานสวนกรุงเทพและปริมณฑล และสวนภูมิภาค
แบงออกเปน ดังนี้
๒.๑) วงจรหลัก ขนาด ๕,๑๒๐ kbps โดยเปน Interface แบบ V.๓๕ หรือดีกวา จํานวน ๑ วงจร
ติดตั้ง ณ ศูนยสํารองขอมูล (DR-Site)
๒.๒) วงจรหลัก ขนาด ๒,๐๔๘ kbps โดยเปน Interface แบบ V.๓๕ หรือดีกวา จํานวน ๒ วงจร ติดตั้ง
ณ สํานักจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครและสํานักทะเบียนราษฎร (นางเลิ้ง)
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๒.๓) วงจรหลัก ขนาด ๑,๕๓๖ kbps โดยเปน Interface แบบ V.๓๕ หรือดีกวา จํานวน ๔๔ วงจร ติดตั้ง
ณ สํานักจัดหางานจังหวัด(สจจ) และสํานักจัดหางานกรุงเทพ ประกอบดวยดังนี้
(๑) สจจ. กาญจนบุรี
(๒) สจจ. สมุทรปราการ
(๓) สจจ. นนทบุรี
(๔) สจจ. ปทุมธานี
(๕) สจจ. นครปฐม
(๖) สจจ. อยุธยา
(๗) สจจ. สระบุรี
(๘) สจจ. ชลบุรี
(๙) สจจ. ระยอง
(๑๐) สจจ. จันทบุรี
(๑๑) สจจ. ตราด
(๑๒) สจจ. ฉะเชิงเทรา
(๑๓) สจจ. ราชบุรี
(๑๔) สจจ. ประจวบคีรีขันธ
(๑๕) สจจ. สุพรรณบุรี
(๑๖) สจจ. สมุทรสงคราม
(๑๗) สจจ. นครราชสีมา
(๑๘) สจจ. ขอนแกน
(๑๙) สจจ. อุดรธานี
(๒๐) สจจ. เชียงใหม
(๒๑) สจจ. ลําพูน
(๒๒) สจจ. เชียงราย
(๒๓) สจจ. ตาก
(๒๔) สจจ. ตรัง
(๒๕) สจจ. นครศรีธรรมราช
(๒๖) สจจ. พังงา
(๒๗) สจจ. ภูเก็ต
(๒๘) สจจ. สุราษฎรธานี
(๒๙) สจจ. ระนอง
(๓๐) สจจ. ชุมพร
(๓๑) สจจ. สงขลา
(๓๒) สจจ.. เชียงใหม สาขาชางเผือก
(๓๓) สจจ.. ตาก สาขาแมสอด
(๓๔) สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพืน้ ที่ ๑
(๓๕) สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพืน้ ที่ ๒
(๓๖) สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพืน้ ที่ ๓
(๓๗)สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๔
(๓๘) สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพืน้ ที่ ๕
(๔๐) สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพืน้ ที่ ๗
(๓๙) สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพืน้ ที่ ๖
(๔๑) สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพืน้ ที่ ๘
(๔๒) สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพืน้ ที่ ๙
(๔๓) สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพืน้ ที่ ๑๐
(๔๔) ศูนยบริการใบอนุญาตทํางาน และวีซา อาคารจามจุรี
๒.๔) วงจรหลัก ขนาด ๑,๐๒๔ kbps โดยเปน Interface แบบ V.๓๕ หรือดีกวา จํานวน ๕๐ วงจร ติดตั้ง
ณ สํานักจัดหางานจังหวัด(สจจ) ดานตรวจคนหางาน และศูนยขาวสารตลาดแรงงานภูมิภาค ดังนี้
(๑) สจจ. อางทอง
(๒) สจจ. ลพบุรี
(๓) สจจ. สิงหบุรี
(๔) สจจ. ชัยนาท
(๕) สจจ. ปราจีนบุรี
(๖) สจจ. นครนายก
(๗) สจจ. สระแกว
(๘) สจจ. เพชรบุรี
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(๙) สจจ. มุกดาหาร
(๑๐) สจจ. บุรรี ัมย
(๑๑) สจจ. สุรนิ ทร
(๑๒) สจจ. ศรีสะเกษ
(๑๓) สจจ. อุบลราชธานี
(๑๔) สจจ. ยโสธร
(๑๕) สจจ. ชัยภูมิ
(๑๖) สจจ. อํานาจเจริญ
(๑๗) สจจ. หนองบัวลําภู
(๑๘) สจจ. เลย
(๑๙) สจจ. หนองคาย
(๒๐) สจจ. มหาสารคาม
(๒๑) สจจ. รอยเอ็ด
(๒๒) สจจ. กาฬสินธุ
(๒๓) สจจ. สกลนคร
(๒๔) สจจ. นครพนม
(๒๕) สจจ. เพชรบูรณ
(๒๖) สจจ. ลําปาง
(๒๗) สจจ. อุตรดิตถ
(๒๘) สจจ. แพร
(๒๙) สจจ. นาน
(๓๐) สจจ. พะเยา
(๓๑) สจจ. แมฮองสอน
(๓๒) สจจ. นครสวรรค
(๓๔) สจจ. สุโขทัย
(๓๓) สจจ. อุทัยธานี
(๓๕) สจจ. พิษณุโลก
(๓๖) สจจ. พิจิตร
(๓๗) สจจ. นราธิวาส
(๓๘) สจจ. กระบี่
(๓๙) สจจ. สตูล
(๔๐) สจจ. พัทลุง
(๔๑) สจจ. ปตตานี
(๔๒) สจจ. ยะลา
(๔๓) สจจ. กําแพงเพชร
(๔๔) สจจ. สงขลา สาขาหาดใหญ
(๔๕) ดานตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ชั้น ๔
(๔๖) ศูนยขาวสารตลาดแรงงานภูมิภาค จังหวัดราชบุรี
(๔๗) ศูนยขาวสารตลาดแรงงานภูมิภาค จังหวัดระยอง
(๔๘) ศูนยขาวสารตลาดแรงงานภูมิภาค จังหวัดลําปาง
(๔๙) ศูนยขาวสารตลาดแรงงานภูมิภาค จังหวัดขอนแกน
(๕๐) ศูนยขาวสารตลาดแรงงานภูมิภาค จังหวัดสงขลา
๒.๕) วงจรหลัก ขนาด ๗๖๘ kbps โดยเปน Interface แบบ V.๓๕ หรือดีกวา จํานวน ๑ วงจร ติดตั้ง
ณ ดานตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ชั้น ๒
๒.๖) วงจรหลัก ขนาด ๕๑๒ kbps โดยเปน Interface แบบ V.๓๕ หรือดีกวา จํานวน ๑๙ วงจร ติดตั้ง
ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพ(สจก.) สํานักจัดหางานจังหวัด(สจจ.) ศูนยจัดหางาน และ
ดานตรวจคนหางาน ดังนี้
(๑) สจก. ๒ สาขา หมอชิต
(๒) สจก. ๔ สาขา หัวลําโพง
(๓) สจก. ๖ สาขาสถานีขนสงสายใตใหม
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(๔) สจจ. เชียงใหม สาขาฝาง
(๕) สจจ. ปทุมธานี สาขาเซียรรังสิต
(๖) สจจ. ประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน
(๗) สจจ. นครปฐมสาขา BIG C
(๘) ศูนยจัดหางาน สาขาดุสิตพาณิชยาการ
(๙) ดานตรวจคนหางานเชียงใหม
(๑๐) ดานตรวจคนหางานมุกดาหาร
(๑๑) ดานตรวจคนหางานภูเก็ต
(๑๒) ดานตรวจคนหางานสตูล
(๑๓) ดานตรวจคนหางานวังประจัน จ.สตูล (๑๔) ดานตรวจคนหางานสะเดา จ.สงขลา
(๑๕) ดานตรวจคนหางานตากใบ จ.นราธิวาส
(๑๖) ดานตรวจคนหางานปารดังเบซาร จ.สงขลา
(๑๗) ดานตรวจคนหางานสุไหงโกลก จ.นราธิวาส
(๑๘) ดานตรวจคนหางาน เบตง จ.ยะลา
(๑๙) ดานตรวจคนหางานหาดใหญ จ.สงขลา
๒.๗) วงจรสํารอง ขนาด ๕,๑๒๐ kbps โดยเปน Interface แบบ V.๓๕ หรือดีกวา จํานวน ๑ วงจร
ติดตั้ง ณ ศูนยสํารองขอมูล (DR-Site)
๒.๘) วงจรสํารอง ขนาด ๕๑๒ kbps โดยเปน Interface แบบ V.๓๕ หรือดีกวา จํานวน ๑ วงจร
ติดตั้ง ณ ศูนยบริการใบอนุญาตทํางาน และวีซา อาคารจามจุรี
๒.๙) เมื่อจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬแลวเสร็จ ใหปรับลดความเร็วที่ สจจ. นครราชสีมา และ สจจ. ตรัง
จังหวัดละ ๕๑๒ Kbps นํามาติดตั้งให สจจ.บึงกาฬ ความเร็ว ๑,๐๒๔ kbps โดยเปน Interface
แบบ V.๓๕ หรือดีกวา จํานวน ๑ วงจร
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
๑) วงจรอินเตอรเน็ตจาก Head Quarter ถึงกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ขนาด ๔๕/๕ Mbps
โดยเปน Interface แบบ Ethernet จํานวน ๑ วงจร
๒) วงจรอินทราเน็ตจาก Head Quarter ถึงหนวยงานในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ดังนี้
๒.๑) วงจรหลัก ขนาด ๒,๐๔๘ kbps โดยเปน Interface แบบ V.๓๕ หรือดีกวา จํานวน ๑ วงจร
ติดตั้ง ณ สํานักความปลอดภัยแรงงาน
๒.๒) วงจรหลัก ขนาด ๑,๒๘๐ kbps โดยเปน Interface แบบ V.๓๕ หรือดีกวา จํานวน ๗๐ วงจร
ติดตั้ง ณ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ดังนี้
(๑) สรพ. ๑
(๒) สรพ. ๒
(๓) สรพ. ๓
(๔) สรพ. ๔
(๕) สรพ. ๕
(๖) สรพ. ๖
(๗) สรพ. ๗
(๘) สรพ. ๘
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(๙) สรพ. ๙
(๑๑) สมุทรปราการ
(๑๓) สมุทรสาคร
(๑๕) ปทุมธานี
(๑๗) กาญจนบุรี
(๑๙) เพชรบุรี
(๒๑) สุพรรณบุรี
(๒๓) จันทบุรี
(๒๕) ปราจีนบุรี
(๒๗) สระบุรี
(๒๙) เชียงใหม
(๓๑) นาน
(๓๓) แพร
(๓๕) ลําพูน
(๓๗) กําแพงเพชร
(๓๙) พิจิตร
(๔๑) เพชรบูรณ
(๔๓) สุโขทัย
(๔๕) ตรัง
(๔๗) ปตตานี
(๔๙) ยะลา
(๕๑) กระบี่
(๕๓) นครศรีธรรมราช
(๕๕) ภูเก็ต
(๕๗) ขอนแกน
(๕๙) มหาสารคาม
(๖๑) นครราชสีมา
(๖๓) บุรีรัมย
(๖๕) สุรินทร
(๖๗) อุดรธานี
(๖๙) สกลนคร

(๑๐) สรพ.๑๐
(๑๒) สมุทรสงคราม
(๑๔) นนทบุรี
(๑๖) นครปฐม
(๑๘) ประจวบคีรีขันธ
(๒๐) ราชบุรี
(๒๒) ชลบุรี
(๒๔) ฉะเชิงเทรา
(๒๖) ระยอง
(๒๘) พระนครศรีอยุธยา
(๓๐) เชียงราย
(๓๒) พะเยา
(๓๔) ลําปาง
(๓๖) นครสวรรค
(๓๘) ตาก
(๔๐) พิษณุโลก
(๔๒) ลพบุรี
(๔๔) สงขลา
(๔๖) นราธิวาส
(๔๘) พัทลุง
(๕๐) สุราษฎรธานี
(๕๒) ชุมพร
(๕๔) พังงา
(๕๖) ระนอง
(๕๘) กาฬสินธุ
(๖๐) รอยเอ็ด
(๖๒) ชัยภูมิ
(๖๔) ศรีสะเกษ
(๖๖) อุบลราชธานี
(๖๘) นครพนม
(๗๐) หนองคาย
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๒.๓) วงจรหลัก ขนาด ๑,๐๒๔ kbps โดยเปน Interface แบบ V.๓๕ หรือดีกวา จํานวน ๒๕ วงจร ติดตัง้
ณ สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดและศูนยความปลอดภัย ดังนี้
(๑) ศูนยความปลอดภัยฯ ลาดกระบัง
(๒) สมุทรปราการ ศูนยความปลอดภัย
(๓) ราชบุรี ศูนยความปลอดภัย
(๔) ชลบุรี ศูนยความปลอดภัย
(๕) พระนครศรีอยุธยา ศูนยความปลอดภัย (๖) ลําปาง ศูนยความปลอดภัย
(๗) นครสวรรค ศูนยความปลอดภัย
(๘) สงขลา ศูนยความปลอดภัย
(๙) นครราชสีมา ศูนยความปลอดภัย
(๑๐) อุดรธานี ศูนยความปลอดภัย
(๑๑) ตราด
(๑๒) นครนายก
(๑๓) สระแกว
(๑๔) ชัยนาท
(๑๕) สิงหบุรี
(๑๖) อางทอง
(๑๗) อุทัยธานี
(๑๘) แมฮองสอน
(๑๙) อุตรดิตถ
(๒๐) สตูล
(๒๑) มุกดาหาร
(๒๒) ยโสธร
(๒๓) อํานาจเจริญ
(๒๔) เลย
(๒๕) หนองบัวลําภู
๒.๔) วงจรหลัก ขนาด ๗๖๘ kbps โดยเปน Interface แบบ V.๓๕ หรือดีกวา จํานวน ๗ วงจร ติดตั้ง
ณ สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ศูนยเด็กเล็กฯ และศูนยพัฒนาและสงเสริมแรงงาน
สัมพันธจังหวัด ดังนี้
(๑) เชียงใหม สาขาฝาง
(๒) ตาก (สาขาแมสอด)
(๓) สงขลา สาขาหาดใหญ
(๔) นราธิวาส สาขาสุไหงโกลก
(๕) ศูนยเด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ
(๖) ศูนยเด็กเล็กฯ จังหวัดนครปฐม
(๗) ศูนยพัฒนาและสงเสริมแรงงานสัมพันธจงั หวัดสมุทรปราการ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
๑) วงจรอินเตอรเน็ตจาก Head Quarter ถึงกรมพัฒนาฝมอื แรงงาน ขนาด ๖๐/๘ Mbps โดยเปน Interface แบบ
Ethernet จํานวน ๑ วงจร

ภาคผนวก ๓

การดูแลบํารุงรักษา
๑. เสนใยแกวนําแสง (Fiber Optic) สวนกลางที่เชื่อมตอระหวาง Head Quarter ไป
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
๒. ตู Rack Network ที่เชื่อมตอเสนใยแกวนําแสง (Fiber Optic) ในหองคอมพิวเตอรแมขาย
ของแตละกรม
๓. ตู RACK พรอมระบบไฟฟา จํานวน ๑๑๑ จุด ณ สํานักงานแรงงานจังหวัดและศูนยบริการรวม
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๔. อุปกรณเชื่อมตอสัญญาณ ( IP Phone Adapter) จํานวน ๒๒ จุด ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด
ดังตอไปนี้ กระบี่ จันทบุรี ชัยนาท เชียงราย นครพนม นครราชสีมา นราธิวาส นาน บุรีรัมย
ปทุมธานี พังงา เพชรบุรี มหาสารคาม ยะลา ระนอง ราชบุรี ลําพูน สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สุราษฎรธานี สุรินทร อุบลราชธานี
๕. เสนใยแกวนําแสง (Fiber Optic) ที่เชื่อมโยงระหวางสํานักบริหารแรงงานไทยไปทํางาน
ตางประเทศ ณ อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ ชั้น ๑๐ มายังกรมการจัดหา
งาน อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น ๑๕

ราง
เอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ……/๒๕๕๔
โครงการบูรณาการเครือขายสื่อสารขอมูลกระทรวงแรงาน
ปงบประมาณ ๒๕๕๔
(ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลงวันที่
-------------------------สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สํานักงาน”
มีความประสงคจะเชา
ใช บ ริ ก ารเครื อ ข า ยสื่ อ สารข อ มู ล ตามโครงการบู ร ณาการเครื อ ข า ยสื่ อ สารข อ มู ล กระทรวงแรงงาน
ปงบประมาณ ๒๕๕๔ เปนระยะเวลา ๗ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) ดวยวิธีการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส รายละเอี ย ดตามรายการแบบใบยื่ น ข อ เสนอประกวดราคาเช า ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
จํานวน .........แผน
๑.๒ ใบยื่นขอเสนอประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและเชาดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๔ แบบสัญญาเชา
๑.๕ แบบหนังสือค้าํ ประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคา เชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิตบิ ุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
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๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และตองไมเปนผูม ี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาเชา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการเชาของสํานักงาน
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวนคือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิ ุคคล
(ก) หา งหุน สว นสามัญ หรือ หา งหุ น ส ว นจํา กั ด ใหยื่ น สํา เนาหนั ง สือ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานทะเบียนหางหุนสวนบริษัทของทางราชการ ซึ่งรับรองมาแลวไมเกิน
๖ เดือน นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หนังสือบริคณหสนธิ บัญชี
รายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลของสํานักงานทะเบียนหางหุนสวนบริษัทของทางราชการ ซึ่งรับรองมาแลวไมเกิน ๖ เดือน นับถึง
วันยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยนื่ สําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยนื่ สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล
ใหยนื่ เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เปนรายขอทุกขอ
(Statement of Compliance) ตามขอบเขตของงานโครงการบูรณาการเครือขายสื่อสารขอมูลกระทรวง
แรงงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๔ (ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) ตามขอ ๔.๔
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(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซองตามขอ ๕
(๔) ใบยื่นขอเสนอประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๒
(๕) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๓
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับเอกสารประกวดราคาเชา
ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองเขารวมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการบูรณาการเครือขายสื่อสาร
ขอมูลของกระทรวงแรงงาน เพื่อใหไดรายละเอียดตามขอกําหนดตางๆ ของโครงการที่ครบถวนสมบูรณ
กอนการเสนอราคา ตามวันและเวลาที่กําหนด โดยขอสงวนสิทธิ์ไมรับพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิคจาก
ผูที่ไมไดเขารวมประชุมชี้แจง
๔.๒ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาเชาดวย
วิ ธีก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สนี้โ ดยไมมี เ งื่ อ นไขใด ทั้ งสิ้น และจะตอ งกรอกขอ ความให ถูก ต องครบถ ว น
พรอมลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะเชา ตั้งแตเดือน
มีนาคม – กันยายน ๒๕๕๔ โดยผูเสนอราคาจะตองเสนอสงมอบงาน เปนงวด ๆ ละ ๑ เดือน
ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะตอขอกําหนด
และรายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) เปนรายขอตั้งแตขอ ๓ - ๑๓ (Statement of Compliance) ของ
เอกสารขอบเขตของงานโครงการบูรณาการเครือขายสื่อสารขอมูลของกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ
๒๕๕๔ โดยใชตัวอยางแบบฟอรมการเปรียบเทียบตามตารางที่ ๑ ในการเปรียบเทียบรายการดังกลาว หากมี
กรณีที่ตองมีการอางอิงขอความหรือเอกสารในสวนอื่นที่จัดทําเสนอมา ผูเสนอราคาตองระบุใหเห็นอยาง
ชัดเจน สามารถตรวจสอบไดโดยงายไวในเอกสารเปรียบเทียบดวยวา สิ่งที่ตองการอางอิงถึงนั้น อยูในสวน
ใดตําแหนงใดของเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทําเสนอมา สําหรับเอกสารที่อางอิงถึง ใหหมายเหตุหรือขีดเสนใตหรือ
ระบายสีพรอมเขียนหัวขอกํากับไว เพื่อใหสามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบไดงายและตรงกันดวย
ทั้งนี้ผูเสนอราคาตองสงเอกสารเปรียบเทียบพรอมเอกสารอางอิงทั้งหมดไมนอยกวา ๒ ชุด ซึ่งทุกชุดตอง
เหมือนกันทุกประการ หากผูเสนอราคาไมดําเนินการตามขอนี้คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา
ขอสงวนสิทธิ์ในการไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา มาพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒
เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้ สํานักงานจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

- ๔-

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติขอกําหนดและรายละเอียดขอเสนอโครงการ
อางถึงขอ

ขอกําหนด/อุปกรณที่ตองการ

ขอกําหนด/อุปกรณที่นําเสนอ

ระบุหัวขอใหตรง ใหคัดลอกคุณลักษณะเฉพาะที่ ใหระบุคุณลักษณะเฉพาะที่
กับหัวขอที่ระบุใน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน บริษัทฯ เสนอ
เอกสารประกวดราคา กําหนดมากรอกในชองนี้

เอกสารอางอิง
ระบุหมายเลขหนา
ของเอกสารอางอิง
ของบริษัทฯ

๔.๕ ผูเสนอราคาตองสงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทุกรายการที่ผูเสนอราคาเสนอ
เพื่อประกอบการพิจารณาหรือประกอบสัญญา หลักฐานดังกลาวที่ยื่นมาหากเปนสําเนารูปถาย จะตอง
รับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลมีความประสงค
จะขอดูตนฉบับผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๖ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควร
ตรวจดูร า งสั ญ ญา รายละเอี ย ดคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะ ฯลฯ ให ถี่ถ ว นและเข า ใจเอกสารประกวดราคาเช า
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
เชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่
…………….…ระหวางเวลา.............น. ถึง...............น. ณ................................................................
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาเชา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูเสนอราคาแตละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคา
รับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาฯ กอนหรือในขณะที่มกี ารเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) และ
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และสํานักงานจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
ร ว มกั น กั บ ผู เ สนอราคารายอื่ น และ/หรื อ เป น ผู มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น ระหว า งผู เ สนอราคากั บ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อย า งเป น ธรรม หรื อ เป น ผู เ สนอราคาที่ ไ ม ผ า นคุ ณ สมบั ติ ท างด า นเทคนิ ค อาจอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ดั ง กล า ว

- ๕-

ตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคาฯ
การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาฯ วา กระบวนการเสนอราคาเชาดวยวิธีการทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป ระสบข อ ขั ด ข อ ง จนไม อ าจดํ า เนิ น การต อ ไปให แ ล ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ บุ ค คลอื่ น และเมื่ อแก ไ ขข อ ขั ด ข อ งแล ว จะให ดํ า เนิ น กระบวนการเสนอราคาต อ ไป
จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตอง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาฯเห็นวากระบวนการ
เสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวด
ราคาฯ จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอ
ราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่มีอยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดฯ ราคาสงวนสิ ท ธิ ใ นการตั ด สิ น ใจดํ า เนิ น การใด ๆ ระหว า ง
การประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๘ ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและเชาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และยื่นมาพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
๓๖,๗๗๔,๔๐๐ บาท (สามสิบหกลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่รอยบาทถวน)
(๓) ราคาที่ เ สนอจะต อ งเป น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ า มี )
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๔) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวา
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(๕) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอราคา
หลังสุด
(๖) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
(๗) ผู เ สนอราคาที่ เ ข า ร ว มประกวดราคาฯ จะต อ งรั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ า ยในการ
จัดประกวดราคาฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงให
ทราบในวันเสนอราคา

- ๖-

๕. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยืน่ ซองขอเสนอดานเทคนิค
จํานวนเงิน.............................. บาท (........................................................................................................)
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยืน่ ซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุม
ไปจนถึงวันสิน้ สุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึง่ อยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงานใหระบุวา “สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อกระทรวงการคลัง” โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ
๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ สํานักงานจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
ไมเกิน ๓ ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. สํ า นั ก งานสงวนสิ ท ธิ ใ นการยึ ด หลั ก ประกั น ซองจากร อ ยละ ๕ ของวงเงิ น ที่ จั ด หา
เปนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา กรณีผูเสนอราคากระทําผิดเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียน เพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๒) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ
(๓) ผูเสนอสิทธิเสนอราคาที่มา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิด
เงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือไมเทากับราคาเริ่มตนการประกวดราคา
(๔) ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาไม ล งลายมื อ ชื่ อ ในแบบ บก ๐๐๘ แบบยื น ยั น ราคาสุ ด ท า ยใน
การเสนอราคา
๗. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๗.๑ ในการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สํานักงานจะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวมทุกระบบทั้งโครงการ

- ๗-

๗.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตองตาม
ขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคา จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาด หรือขอผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาเชาดวย
วิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในส ว นที่ มิ ใ ช ส าระสํ า คั ญ ทั้ ง นี้ เฉพาะในกรณี ที่ พิ จ ารณาเห็ น ว า จะเป น
ประโยชนตอสํานักงานเทานั้น
๗.๓ สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไม ปรากฏชื่ อ ผูเ สนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชีผู ใ ห เ อกสารประกวดราคาเช าด ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ของสํานักงาน
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอม
ประทั บตรา (ถามี ) อยา งหนึ่งอย า งใด หรือทั้ง หมดในใบยื่น ขอเสนอประกวดราคาเชาด ว ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเชา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคา
รายอื่น
๗.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาฯ หรือ สํา นัก งานมีสิท ธิใ หผูเ สนอราคา ชี้แจงขอ เท็จ จริง สภาพฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่นใดทีเกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๗.๕ สํานักงานทรงไว ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกเชาในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาเชาดว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส โดยไมพิจารณาจัดเชาเลยก็ไดสุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาด
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาเชาดว ย
วิธ ีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส และลงโทษผู เ สนอราคาเป น ผู ทิ้ ง งาน ไม ว า จะเป น ผู เ สนอราคาที่ ไ ด รั บ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคา
อันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการประกวดราคาฯ หรือสํานักงานจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อได
วา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแลวเสร็จ
สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น

- ๘-

๗.๖ ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง การประกวดราคาเช า ดว ยวิธ ีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับคัดเลือกดังกลาว และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
๘. การทําสัญญาเชา
๘.๑ ในกรณีทผี่ ูชนะการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถ
สงมอบสิ่งของได ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวนั ที่ทําขอตกลงเชา สํานักงาน
อาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๔ ก็ได
๘.๒ ในกรณีท่ผี ูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสง
มอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลง
เปนหนังสือ ตามขอ ๘.๑ ผูชนะการประกวดราคาเชาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาเชาตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ หรือในกรณีทหี่ นวยงานระดับสํานักงานที่รวมกันประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ใหผูชนะการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับสํานักงานเจาของ
งบประมาณแตละกรมโดยตรงกับกรมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ....๕ (หา)....ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาเชาดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสได
ใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงานโดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของทางธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น
ดังระบุ ในขอ ๑.๕ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย แ ละ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ
ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญา
พนจากขอผูกพันตามสัญญาเชาแลว

- ๙-

๙. คาเชาและการจายเงิน
สํานักงานจะจายเงินคาเชา เมื่อผูใหเชาไดดําเนินการโครงการบูรณาการเครือขายสื่อสาร
ขอมูลกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามรายละเอียดขอบเขตของงานที่กําหนด ตั้งแตวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยจายคาเชาเปนงวด ทั้งนี้คณะกรรมการที่สํานักงานแตงตั้ง
ขึ้นไดตรวจรับงานเชาไวถูกตองตามสัญญา หรือขอตกลงแลว
๑๐. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาเชา ขอ
ทั้งหมด แตตองไมต่ํากวาวันละ

กําหนดอัตรา รอยละ

ตอวัน ของราคางานเชา

๑๑. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือ
ทําสัญญาเชาตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่
เชาที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา...........เดือน.........ป นับถัดจากวันที่ผูวาเชารับมอบ โดยผูใหเชา
ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง
๑๒. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินคาเชาสําหรับการเชาครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํ า ได ต อ เมื่ อ สํ า นั ก งานได รั บ อนุ มั ติ จ ากเงิ น
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ แลวเทานั้น
๑๒.๒ เมื่ อ สํ านั ก งานได คั ด เลื อ กผูเ สนอราคารายใดให เ ป น ผู ใ ห เ ชา และได ต กลงเช า
ทําสิ่งของตามประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูใหเชาจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปน
ผูใหเชาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กล า วเข า มาจากต า งประเทศต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูใหเชาสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุก
ของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูใหเชาจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

- ๑๐ -

๑๒.๓ ผู เ สนอราคาซึ่ ง ได ยื่ น เอกสารประกวดราคาด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต อ
สํานักงานแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขในขอ ๔.๘ (๓) (๔) และ (๕) มิฉะนั้น
สํานักงานจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้ง
อาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๒.๔ ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ ๗ สํานักงานจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๒.๕ สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ถามี)

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

