เอกสารประกวดราคาจางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ 4/2561
ประกวดราคาจางโครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายและบํารุงรักษาอุปกรณ
ความมั่นคงปลอดภัยของหองปฏิบัติการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ตามประกาศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลงวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๖๐
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "สํานักงาน" มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิ วเตอรและอุปกรณเครื อข ายและบํ ารุ งรั กษาอุ ปกรณ ความมั่นคงปลอดภัยของ
ห องปฏิ บั ติ การของสํ านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดวยวิ ธี ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูยนื่ ขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปน
ผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงาน
เปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
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จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป น บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลผู มี อ าชี พ รั บ จ า งงานที่ ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
สํานักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผู ยื่ นข อเสนอต องลงทะเบี ยนในระบบจั ดซื้ อจั ดจ างภาครั ฐด วยอิ เล็ กทรอนิ กส
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อ
จัด จ างภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ กทรอนิ กส (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญ ชีกลาง
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปน ผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร
เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑4 ผูยื่นขอเสนอตองมีประสบการณในการใหบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย เครื่องพิมพ และอุปกรณเครือขาย ใหกับหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานเอกชน มีผลงานจํานวน ๑ ผลงาน มูลคาผลงานไมนอยกวา ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท พรอมทั้ง
แนบสํ าเนาหนั งสื อรั บ รองผลงาน หรื อสําเนาสั ญ ญาจาง หรือสําเนาใบสั่งซื้อ กับ หนว ยงานราชการ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน วยงานเอกชน แสดงให สํานักงานปลั ดกระทรวงแรงงาน พิจ ารณาในวันยื่นเสนอราคา
(ผลงานที่นํามาอางอิงนี้จะตองเปนผลงานของผูยื่นขอเสนอโดยโดยตรงที่สิ้นสุดแลว)
๒.๑5 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีประสบการณหรือจัดหาผูมีประสบการณในการใหบริการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบสนับสนุนการทํางานของอุปกรณความมั่นคงปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรแมขาย ไมนอยกวา ๓ ยี่หอ จากทั้งหมดของตารางที่ ๗ (ตามละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน
ขอ ๓.๒) อุปกรณสนับสนุนการทํางานในหองคอมพิวเตอรแมขาย ใหกับหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานเอกชน มีผลงานไมนอยกวา ๑ ผลงาน มูลคาผลงานละไมนอยกวา ๔๐๐,๐๐๐ บาท พรอมทั้ง
แนบสํ าเนาหนั งสื อรั บ รองผลงาน หรื อสําเนาสั ญ ญาจาง หรือสําเนาใบสั่งซื้อ กับ หนว ยงานราชการ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน แสดงใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
๒.๑6 ผูยื่นขอเสนอตองมีศูนยบริการตางจังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค ไดแก ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต รวมไมนอยกวา ๑๕ ศูนย และตองเปนศูนยบริการของผูยื่น
ขอเสนอหรือไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากผูยื่นขอเสนอ โดยแนบหนังสือยืนยัน และรายละเอียดของศูนยบริการ
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

-3(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ตามแบบในข อ ๑.๖ (๑) โดยไม ต อ งแนบในรู ป แบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่
1 ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบ
ในขอ 1.6 (1) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ผู ยื่น ขอเสนอมอบอํา นาจใหบุคคลอื่น กระทําการแทนใหแนบ
หนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ ทั้งนี้ หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาสัญญาจาง หรือสําเนาใบสั่งซื้อ
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ตามแบบในข อ ๑.๖ (๒) โดยไม ต อ งแนบในรู ป แบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางแบบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตาม
แบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบแบบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
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ไมตอ งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอ
ราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน
ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ
ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน ตั้งแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.3 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจางแลวเสร็จไมเกิน ๓๖๕ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานใหเริ่มทํางาน
๔.4 ผู ยื่ นข อเสนอจะต องทํ าตารางเปรี ยบเที ยบรายละเอี ยดและเงื่ อนไขเฉพาะต อ
ขอกําหนดและรายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) เปนรายขอตั้งแตขอ ๓ – ๖ (Statement of Compliance)
ของเอกสารโครงการบํ ารุ งรั กษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือข ายและบํารุงรักษาอุปกรณความมั่นคง
ปลอดภัยของหองปฏิบั ติการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ 2561 โดยใชตัวอยาง
แบบฟอรมการเปรี ยบเทียบตามตามรางที่ 1 ในการเปรียบเทียบรายการดังกลาว หากมีกรณีที่ตองมีการอางอิ ง
ขอความหรือเอกสารในสวนอื่นที่จัดทําเสนอมา ผูยื่นขอเสนอตองระบุใหเห็นอยางชัดเจน สามารถตรวจสอบได
โดยงายไวในเอกสารเปรียบเทียบดวยวา สิ่งที่ตองการอางอิงถึงนั้น อยูในสวนใดตําแหนงใดของเอกสารอื่นๆ ที่จัดทํา
เสนอมา สําหรั บเอกสารที่ อางอิงถึ ง ใหหมายเหตุหรือขีดเสนใตหรือระบายสีพร อมเขียนหัวขอกํากั บไว เพื่ อให
สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบไดงายและตรงกันดวย ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอตองสงเอกสารเปรียบเทียบพรอม
เอกสารอ างอิ งทั้งหมด หากผู ยื่ นข อเสนอไม ดํ าเนินการตามข อนี้ คณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ขอสงวนสิทธิ์ในการไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะของงาน
ขอ 4 ขอบเขตของงาน ขอ 4.1 ขอบเขตเอกสารขอเสนอโครงการ ขอ 4.1.1)
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติขอกําหนดและรายละเอียดขอเสนอโครงการ
ขอกําหนด/
อางถึงขอ
ขอกําหนด/อุปกรณที่ตองการ
เอกสารอางอิง
อุปกรณที่นําเสนอ
ระบุ หั ว ข อให ตรง ให คั ด ลอกคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ ใหระบุคุณลักษณะเฉพาะที่ ระบุหมายเลขหนา
กับหัวขอที่ระบุใน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผูยื่นขอเสนอเสนอ
ของเอกสารอางอิง
เอกสารประกวด กําหนดมากรอกในชองนี้
ของผูยื่นขอเสนอ
ราคา
ตัวอยางการกรอกตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติขอกําหนด และรายละเอียดขอเสนอโครงการฯ
ขอกําหนด/
อางถึงขอ
ขอกําหนด/อุปกรณที่ตองการ
เอกสารอางอิง
อุปกรณที่นําเสนอ
1.
มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย มี ห น ว ยประมวลผลกลาง เอกสารหนาที่ 2
กวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน (CPU) แบบ Intel Core i5
เสมื อ น (8 Thread) โดยมี ค วามเร็ ว โดยมี ความเร็ วสั ญญาณ
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 นาฬิ กาพื้ น ฐานไม น อยกว า
GHz จํานวน 1 หนวย
3.0 GHz จํานวน 1 หนวย
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2.

ขอกําหนด/
อุปกรณที่นําเสนอ
ผูขายจะตองจัดทําสรุปแผนโครงการฯ บริ ษั ท ฯ จั ด ทํ า สรุ ป แผน
อยางชัดเจน ภายใน 7 วัน นับถัดจาก โครงการฯ อย า งชั ด เจน
วันเริ่มดําเนินงานตามสัญญา
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวัน
เริ่มดําเนินงานตามสัญญา
ขอกําหนด/อุปกรณที่ตองการ

เอกสารอางอิง

๔.5 ผู ยื่ น ข อเสนอตองสงแคตตาล็อคและหรือรายละเอีย ดคุณลักษณะเฉพาะของ
ทุกรายการ (ถามี) ที่ผูยื่นขอเสนอเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานจะเก็บไวเปนเอกสารของทางราชการ สําหรับเอกสารที่ยื่นมาหากเปนสําเนารูปถาย จะตองรับรอง
สําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิ ติกรรมแทนนิติบุ คคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสมีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อค
๔.6 ผูยื่นขอเสนอตองเสนอชื่อบุคลากรของบริษัทผูเสนอราคาที่มีความรูความสามารถ
ในการใช งานอุ ป กรณเ ครือขา ยภายในโครงการ ที่สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานกําหนด โดยจะตองยื่น
ประกาศนี ย บั ต รรั บ รองความสามารถของผลิ ต ภั ณ ฑ ดั ง นี้ อุ ป กรณ IPS (Sourcefire) , อุ ป กรณ Proxy
(Bluecoat) , อุ ป กรณ Router (Cisco) ของตารางที่ 4 อุ ป กรณ เครือ ขา ย (ตารางที่ 4 อยูใ นรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของงาน) เสนอในวันยื่นเสนอราคา
๔.7 ผู ยื่ นข อเสนอตองมีหนังสือรับ รองสนับ สนุน การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
อุปกรณเครือขายตามตารางที่ 4 (ตารางที่ 4 อยูในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน) ของผลิตภัณฑ ดังนี้
อุปกรณ IPS (Sourcefire) , อุปกรณ Proxy (Bluecoat) , อุปกรณ Router (Cisco) โดยตองไดรับการแตงตั้ง
จากบริษัทเจาของผลิตภัณฑหรือสาขาของเจาของผลิตภัณฑในประเทศไทย เสนอในวันยื่นเสนอราคา
๔.8 กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.9 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพน กําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับ เอกสารการยื่น
ขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.10 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)
เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกสํานักงานผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.11 คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส จะดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่นตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปน
ผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา
กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผยู ื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง
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คณะกรรมการฯ จะตั ดรายชื่ อผูยื่ นข อเสนอรายนั้น ออกจากการเปนผูยื่น เสนอ และสํานักงานจะพิ จารณา
ลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตสํานักงานจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปน
ผูริเริ่มการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของสํานักงาน
๔.12 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท (หกแสนบาทถวน)
๕.1 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก "สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อ
กระทรวงการคลัง" ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ทใี่ ชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ
หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๕.2 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องธนาคารในประเทศ ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคา จะตอง
ส ง ต น ฉบั บ เอกสารดั งกล าวมาให สํ านั กงานตรวจสอบความถู กต อง ในวั นที่ 10 มกราคม 2561 ระหว าง
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือ
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจการรวมคาดังกลาว
เปนผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
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ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สํานักงานจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน
๑5 วัน นับถัดจากวันที่ไดสํานักงานไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอย
แลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน 3 ราย ใหคืนได
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สํานักงาน
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา
6.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณี ใ ช ห ลั ก เกณฑร าคาในการพิ จ ารณาผู ช นะการยื่ น ข อ เสนอสํ า นั ก งานจะ
พิจารณาจากราคารวม
๖.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิ ค หรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะจ า งไม ค รบถ ว น หรื อ เสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่สํานักงาน กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทาใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น
หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.4 สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ท างระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน
(๒) ไมกรอกชื่ อผูยื่น ขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดว ย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสํานักงาน มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได
สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง
๖.6 สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน ของทางราชการเป น สํา คั ญ และใหถือวาการตัดสิน ของสํานักงานเปน เด็ดขาด ผูยื่น ขอเสนอจะ
เรี ย กร อ งค า ใช จ า ย หรื อ ค า เสี ย หายใดๆ มิ ไ ด รวมทั้ ง สํ า นั ก งานจะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
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ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม
อาจดําเนิน งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือสํานักงานจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอ
สามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได
สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากสํานักงาน
๖.7 ก อ นลงนามในสั ญ ญาสํ า นั ก งานอาจประกาศยกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
๑.๓ หรื อ ทํ า ข อ ตกลงเป น หนั ง สื อกั บ สํ า นั ก งาน ภายใน ๗ วั น นับ ถั ดจากวั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง และจะต อ งวาง
หลั กประกั น สัญ ญาเป นจํ า นวนเงิ น เท า กับ รอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ให
สํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก "สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อ
กระทรวงการคลัง" ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา
หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนดดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด
๗.๔ หนังสือค้าํ ประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งสํานักงานไดรับ
มอบไวแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะจายเงินคาจางเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและ
อุ ป กรณ เ ครื อข ายและบํ ารุ งรั กษาอุ ป กรณ ความมั่ น คงปลอดภัย ของหอ งปฏิ บั ติ การ ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งไดรวมรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลวใหแกผูยื่น
ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจาง โดยแบงเปน ๑๒ งวด สงมอบงานภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป
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รับการสงมอบงานเรียบรอยแลว ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ขอ ๘
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลง
จางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
9.1 กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต
จากสํานักงานจะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละสิบของวงเงินของงานที่จางชวงนั้น
9.2 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ 9.1 จะคิดคาปรับในอัตรา
ตามที่กําหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ขอ ๕
๑0. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑0.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและคาจางในการจางตามที่ใหบริการจริง
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สํานักงานไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น
๑0.๒ เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูใหรับจาง และไดตกลงจาง
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงคมนาคมประกาศกํา หนด ผูยื่น ขอเสนอซึ่งเปน ผูรับ จางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่น ที่มิใชเ รือไทย ซึ่ งจะตองได รับ อนุญาตเชน นั้น ก อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรือเปน ของที่รัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย วา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑0.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ สํานักงานจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจาก
ผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑0.๔ สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑0.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือ
แยงกันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของสํานักงาน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่น
ขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
10.6 สํานักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากสํานักงานไมได

- 10 (๑) สํานักงานไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจางหรือที่ไดรับจัดสรรแตไม
เพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงานหรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการดําเนินการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจาง
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
สํานักงานสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่ น ขอเสนอที่ ไดรั บการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับ การยื่น
ขอเสนอหรือทําสัญญากับสํานักงานไวชั่วคราว
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
19 ธันวาคม ๒๕๖๐

