เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่ 8/2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบารุงรักษาระบบสารสนเทศสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๖ ระบบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลงวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๖๐
----------------------------------------สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “สำนักงำน” มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำง
เหมำบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ๖ ระบบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รำยละเอียดและขอบเขตของงำน
1.2 แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 สัญญำจ้ำงบริกำรบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
(1) หลักประกันสัญญำ
1.5 บทนิยำม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
2.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
2.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่ ว ครำว เนื่ อ งจำกเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของผู้ ป ระกอบกำรตำมระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงกำรคลั ง ก ำหนดตำมที่ ป ระกำศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง
2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย

-๒2.6 มีคุณสมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนทีป่ ระกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงำน ณ
วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่เป็นผู้ได้รั บเอกสิทธิ์ หรื อควำมคุ้มกัน ซึ่ งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐ บำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
2.12 ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชี รำยรั บรำยจ่ ำย หรือแสดงบัญ ชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่
กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนในกำรบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศหรือผลงำนกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศด้วยภำษำ ASP.NET C# ให้กับหน่วยงำนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชน ซึ่งมี
หนังสือรับรองผลงำนและสำเนำสัญญำจ้ำงกำรบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศหรือกำรพัฒนำระบบ ที่ได้จัดทำ
สำเร็จมำแล้ว 1 สัญญำ และมีวงเงินสัญญำไม่น้อยกว่ำ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท และผลงำนย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
ในกำรนี้สำนักงำนฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เสนอ
2.15 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมี
(๑) บุคลำกรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนฐำนข้อมูล Oracle และโปรแกรม ASP.NET C#
(๒) บุคลำกรที่มีควำมรู้ทำงด้ำน Informix Database Server
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์ส นธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้ น
รำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำเนำถูกต้อง

-๓(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำสัญญำ
ของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์
(4.2) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ 1.6 (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอด ำเนิ น กำรแนบไฟล์ เ อกสำรตำมบั ญ ชี เ อกสำรส่ ว นที่ 1
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ตำมแบบในข้อ
1.6 (1) ให้ โ ดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ต้ องแนบบั ญชี เอกสำรส่ ว นที่ 1 ดั งกล่ ำวในรู ปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอมอบอ ำนำจให้ บุ ค คลอื่ น กระท ำกำรแทนให้ แ นบหนั ง สื อ
มอบอำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
ทั้งนี้ หำกผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(2) หนังสือรับรองผลงำนและสำเนำสัญญำจ้ำงพร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(3) บั ญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ 1.6 (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอด ำเนิ น กำรแนบไฟล์ เ อกสำรตำมบั ญ ชี เ อกสำรส่ ว นที่ 2
ครบถ้ ว น ถูกต้อ งแล้ ว ระบบจั ดซื้อจั ดจ้ ำงภำครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่ วนที่ 2 ตำมแบบ
ในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่ นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและทำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำเดียว
โดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นสำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่ เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดยภำยใน
กำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ องเสนอก ำหนดเวลำดำเนิ นกำรแล้ วเสร็จไม่ เกิ น 365 วัน นั บถั ดจำก
วันลงนำมในสัญญำจ้ำง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกสำนักงำนเริ่มทำงำน
๔.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำตำรำงเปรียบเทียบรำยละเอียดต่อข้อกำหนดเป็นรำยข้อทุกข้อของเอกสำร
จ้ำงเหมำบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน โดยใช้ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรเปรียบเทียบ
ตำมตำรำงในกำรเปรียบเทียบรำยกำรดังกล่ำว หำกกรณีที่ต้องมีกำรอ้ำงอิงข้อควำมหรือเอกสำรในส่วนอื่นที่จัดทำ

-๔เสนอมำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุให้เห็นอย่ำงชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำยไว้ในเอกสำรเปรียบเทียบด้วยว่ำสิ่งที่
ต้องกำรอ้ำงอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใดตำแหน่งใดของเอกสำรอื่น ๆ ที่จัดทำเสนอมำ สำหรับเอกสำรที่อ้ำงอิงถึงให้หมำย
เหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบำยสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้ เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบกับเอกสำรเปรียบเทียบได้ง่ำย
และตรงกันด้วย (ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะของงำน ข้อ 5 ข้อกำหนดกำรบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศพร้อมระบบ
ฐำนข้อมูล ข้อ 5.1)
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกาหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ
ข้อกาหนด/
อ้างถึงข้อ
ข้อกาหนด/อุปกรณ์ที่ต้องการ
เอกสารอ้างอิง
อุปกรณ์ที่นาเสนอ
ระบุ หั ว ข้ อ ให้ ต รง ให้ คั ด ลอกคุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะที่ ให้ระบุคุณลักษณะเฉพำะที่ ระบุ ห มำยเลขหน้ ำ
กั บ หั ว ข้ อ ที่ ร ะบุ ใ น ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงแรงงำน ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอ
ของเอกสำรอ้ำงอิงของ
เอกสำร
กำหนดมำกรอกในช่องนี้
ผู้ยื่นข้อเสนอ
๔.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอชื่อบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนระบบ
ฐำนข้อมูล (Oracle), และพัฒ นำระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนฯ (ASP.NET C#) จำนวน 1 คน เพื่อมำ
ปฏิบัติงำนประจำสำนักงำนฯ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน ในเวลำรำชกำร เริ่มตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น.
ที่ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงแรงงำน โดยบุ ค ลำกรต้ อ งมี วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำในระดั บ ปริ ญ ญำตรี ขึ้ น ไป ทำงด้ ำ น
คอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง มีประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบ ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี พร้อมที่
จะให้คำแนะนำ วิเครำะห์ แก้ไขปัญหำ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ได้ ทั้งนี้ จะต้องเสนอหนังสือรับรองกำรทำงำน หรื อ
ผลงำนกำรพัฒนำระบบที่ผ่ำนมำ เสนอในวันที่ยื่นเสนอรำคำด้วย (ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะของงำน ข้อ 5
ข้อกำหนดกำรบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศพร้อมระบบฐำนข้อมูล ข้อ 5.15)
๔.6 ก่ อนเสนอรำคำ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอควรตรวจดู ร่ ำงสั ญญำ รำยละเอี ยดและขอบเขตของงำน
ฯลฯ ให้ ถี่ถ้ วนและเข้ ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ ำงอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ทั้ ง หมดเสี ย ก่ อ นที่ จ ะตกลงยื่ น ข้ อ เสนอ
ตำมเงื่อนไขในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์
๔.7 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 ธันวำคม 2560 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลำในกำรเสนอ
รำคำให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้น กำหนดเวลำยื่น ข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ ว จะไม่ รับ เอกสำรกำรยื่นข้ อเสนอ
และเสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำรประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิ ดชอบตรวจสอบควำมครบถ้ว น
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็น
กำรเสนอรำคำให้แก่สำนักงำนผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.9 คณะกรรมกำรพิจ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเ ล็ กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ ยื่น ข้อเสนอแต่ล ะรำยว่ำ เป็น ผู้ยื่นข้อ เสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
ตำมข้ อ 1.5 (๑) หรื อ ไม่ หำกปรำกฏว่ ำผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยใดเป็ นผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บ
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้น ออกจำกกำรเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ
หำกปรำกฏต่ อคณะกรรมกำรพิ จำรณำผลกำรประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ กส์ ว่ ำ ก่ อนหรื อ
ในขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ตำมข้อ 1.5 (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงำนจะพิจำรณำ

-๕ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่สำนักงำนจะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีกำรกระทำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของสำนักงำน
4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(2) รำคำที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น รำคำที่ ร วมภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม และภำษี อื่ น ๆ (ถ้ ำ มี )
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ยื่นข้อ เสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ
ที่กำหนด
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งศึ ก ษำและท ำควำมเข้ ำ ใจในระบบและวิ ธี ก ำรเสนอรำคำ
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงำนจะพิจำรณำ
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
5.2 กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอสำนักงำนจะพิจำรณำจำก
รำคำรวม
5.3 หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2 หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตำมข้ อ ๓ หรื อ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ถู ก ต้ อ งตำมข้ อ ๔ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรื อเสนอรำยละเอียด
แตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่สำนักงำนกำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สำระสำคัญและควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลทำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็นกำร
ผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น
5.4 สำนั กงำนสงวนสิ ทธิ์ ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่ อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ ป รำกฏชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยนั้ นในบั ญ ชี รำยชื่ อ ผู้ รั บเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงำน
(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรำยละเอี ย ดแตกต่ ำ งไปจำกเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
5.5 ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงำนมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงำนมี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.6 ส ำนั กงำนทรงไว้ซึ่ งสิ ทธิที่ จะไม่รั บรำคำต่ำสุ ด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย

-๖หรือค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้ง สำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือ ได้ว่ำกำร
ยื่นข้อเสนอกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล
อื่นมำยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ดำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือสำนักงำนจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถดำเนินงำนตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำน
5.7 ก่อนลงนำมในสัญญำสำนักงำน อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หำก
ปรำกฏว่ำมีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำสั ญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงำน ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกัน
สัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ 5 ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สำนักงำนยึดถือไว้
ในขณะทำสัญญำโดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดัง ต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็ ค หรื อ ดรำฟท์ ที่ ธ นำคำรเซ็ น สั่ ง จ่ ำ ยให้ แ ก่ “ส ำนั กงำนปลั ด กระทรวงแรงงำนเพื่ อ
กระทรวงกำรคลัง” ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้นชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันทำสัญญำ หรือ
ก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
6.3 หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
6.4 หนั ง สื อ ค้ ำประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำต
ให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือ
ค้ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
6.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตำมอัตรำส่วนของงำนจ้ำงซึ่งสำนักงำน ได้รับมอบไว้แล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนจะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มตลอดจนภำษีอำกรอื่นๆ
และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำง โดยแบ่งออกเป็น 12 งวด ๆ
ละเท่ำ ๆ กัน ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนภำยในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป และสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนจะ
จ่ำยค่ำจ้ำงเมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนตำมสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงำนเสร็จเรียบร้อย

-๗และเห็นว่ำถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำแล้ว ทั้งนี้ กำรคำนวณค่ำจ้ำงในเดือนแรกหรือเดือนอื่น ๆ ที่มีกำรจ้ำงไม่
ครบเดือนแห่งปฏิทิน จะคำนวณค่ำจ้ำงเป็นรำยวัน โดยใช้อัตรำค่ำจ้ำงทั้งเดือนซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้วหำร
ด้วยจำนวนวันทั้งหมดแห่งเดือน (ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของงำน ข้อ 7)
8. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้ำง
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
8.1 กรณีที่ผู้รับจ้ำงนำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำตจำก
สำนักงำนจะกำหนดค่ำปรับสำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจำนวนร้อยละสิบของวงเงินของงำนจ้ำงช่วงนั้น
8.2 กรณีที่ผู้รับจ้ำงปฏิ บัติผิดสัญญำจ้ำงนอกเหนือจำกข้อ 8.1 จะคิดค่ำปรับในอัตรำตำมที่
กำหนดในรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของงำน ข้อ 8
9. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
9.๑ เงิ น ค่ำ จ้ ำ งส ำหรั บ งำนจ้ ำ งครั้ ง นี้ ได้ มำจำกเงิ น งบประมำณประจำปี พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงตำมที่ให้บริกำรจริง
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำจ้ำงจำกงบประมำณ
ประจำปี พ.ศ. 2561 แล้วเท่ำนั้น
9.๒ เมื่อสำนักงำน ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำมกำร
ประกวดรำคำอิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ ล้ว ถ้ำ ผู ้รับ จ้ำ งจะต้อ งสั่ง หรือ นำสิ่ง ของมำเพื่อ งำนจ้ำ งดังกล่ ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
9.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงำน ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ
ภำยในเวลำที่กำหนดดังระบุ ไว้ในข้อ 6 สำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ ออก
หนั งสื อค้ำประกั นกำรยื่ นข้อเสนอทัน ที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ ชดใช้ควำมเสี ยหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะ
พิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
9.๔ ส ำนั กงำนสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่ มเติม เงื่อนไข หรือข้อ กำหนดในแบบสั ญ ญำหรื อ
ข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือให้เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
9.5 ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกัน
ผู้ ยื่ นข้อเสนอจะต้องปฏิบั ติ ตำมคำวินิ จฉัยของส ำนักงำน ค ำวิ นิจฉั ยดั งกล่ ำวให้ถื อเป็นที่ สุ ด และผู้ ยื่นข้ อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม

-๘9.6 ส ำนั ก งำนอำจประกำศยกเลิ ก กำรจั ด จ้ ำ งในกรณี ต่ อ ไปนี้ ไ ด้ โดยที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำนไม่ได้
(1) สำนั กงำนไม่ได้รับ กำรจัดสรรเงินที่ จะใช้ในกำรจัดจ้ ำงหรือได้รับจัดสรรแต่ ไม่
เพียงพอที่จะทำกำรจัดจ้ำงครั้งนีต้ ่อไป
(2) มีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดจ้ำงหรือที่ได้รับ กำรคัดเลือก
มี ผ ลประโยชน์ ร่ วมกั น หรื อมี ส่ ว นได้ เสี ยกั บผู้ ยื่ นข้ อเสนอรำยอื่ น หรื อขั ดขวำงกำรแข่ งขั นอย่ ำงเป็ นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่ นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใด
ในกำรเสนอรำคำ
(3) กำรทำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สำนักงำนหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สำธำรณะ
(4) กรณี อื่ น ในท ำนองเดี ย วกั บ (1) (2) หรื อ (3) ตำมที่ ก ำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑0. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำ งระยะเวลำกำรจ้ำ ง ผู้ ยื่นข้อ เสนอที่ได้ รับกำรคัด เลื อกให้ เ ป็น ผู้ รับจ้ำ งต้องปฏิบั ติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ส ำนั กงำนสำมำรถน ำผลกำรปฏิบั ติ งำนแล้ ว เสร็ จตำมสั ญ ญำของผู้ ยื่น ข้ อเสนอที่ ได้ รั บกำร
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญำกับสำนักงำน ไว้ชั่วครำว
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
21 ธันวำคม 2560

