เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2561
ประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลงวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๐
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สำนักงำน" มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำเช่ำบริกำร
เครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ มกรำคม ๒๕๖๑ ๓๐ กั น ยำยน ๒๕๖1) ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) ณ ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงแรงงำน
ซึ่งพัสดุที่จะเช่ำนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำเช่ำด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำมำตรฐำนหน่วยงำน
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(๒) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำวเนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่ว ยงำนของรัฐ ในระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่ว น
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย

- 2๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงำน
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลำง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับกำรคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลำง ตำมที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่
กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบกำรณ์กำรให้บริกำรเฉพำะวงจรสื่อสัญญำณเครือข่ำยหลักเพื่อ
เชื่อมต่อระยะทำงไกล (WAN) แบบ Leased line หรือ Frame Relay หรือ MPLS หรือ Metro LAN ให้กับหน่วยงำน
รำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ หรือธนำคำร หรือเอกชน ซึ่งเป็นผลงำนที่สิ้นสุดแล้ว โดยมีวงจรสื่อสัญญำณเชื่อมโยงครบทุก
จังหวัด ในระยะเวลำไม่เกิน ๕ ปีที่ผ่ำนมำนับจำกวันยื่นเสนอรำคำ โดยต้องแนบสำเนำหนังสือรับรองผลงำน พร้อม
สำเนำสัญญำ และเอกสำรอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำที่กำหนดรำยละเอียดของขอบเขตของงำน จำนวน ๑ สัญญำ
มูลค่ำไม่น้อยกว่ำ ๙ ล้ำนบำท
๒.๑๕ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งมี ก ำรเชื่ อ มโยงกั บ ศู น ย์ แ ลกเปลี่ ยนข้ อ มู ล อิ น เทอร์ เ น็ ต
ภำยในประเทศ (National Internet Exchange : NIX) ไม่น้อยกว่ำ ๒ แห่ง มีควำมเร็วรวมไม่น้อยกว่ำ 50 Gbps โดย
แนบหลักฐำนในวันยื่นเสนอรำคำ
๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีกำรเชื่อมโยงกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล อินเทอร์เน็ตเพื่อออก
ต่ำงประเทศ (National Internet Gateway : IIG) ไม่น้อยกว่ำ ๒ แห่ง มีควำมเร็วรวมกันไม่น้อยกว่ำ ๕๐ Gbps โดย
แนบหลักฐำนในวันยื่นเสนอรำคำ
๒.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ให้บริกำรวงจรสื่อสัญญำณที่ได้รับอนุญำต ประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมแบบที่ ๑ รวมทั้งได้รับใบอนุญำต ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ ๒ มีโครงข่ำย หรือโทรคมนำคม
แบบที่ ๓ จำกคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ หรือคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ใบอนุญำตดังกล่ำวจะต้องยังไม่หมดอำยุ ณ วันยื่นเอกสำร โดยแนบหลักฐำนใน
วันยื่นเสนอเอกสำร
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- 3(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จ ำกั ด หรื อ บริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด ให้ ยื่ น ส ำเนำหนั ง สื อ รั บ รองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ำมี)
(๔.๒) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี)
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ 1ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ตำมแบบในข้อ 1.6 (1) ให้โดย
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนำจให้บุคคลอื่นกระทำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ ทั้งนี้หำก
ผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(2) สำเนำหนังสือรับรองผลงำน และสำเนำสัญญำพร้อมเอกสำรส่วนหนึ่งของสัญญำที่
กำหนดรำยละเอียดของขอบเขตของงำน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(3) แคตตำล็อกและ/หรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ 4.4
(4) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕
(5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อ ผู้ ยื่นข้อเสนอดำเนิ นกำรแนบไฟล์ เอกสำรตำมบั ญชีเอกสำรส่ ว นที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงแบบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ
๑.๖ (๒) ให้ โ ดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ต้ อ งแนบแบบบั ญ ชี เ อกสำรส่ ว นที่ 2 ดั ง กล่ ำ วในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ 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 และจะต้องกรอก
ข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและทำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

- 44.2 ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำเดียว
โดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้
รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ
โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่งค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดยภำยใน
กำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๒๗๓ วัน นับถัดจำกวันลงนำม
ในสัญญำเช่ำ หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่ นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตำล็อกและหรือละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของกำรเช่ำ
บริ ก ำรเครื อ ข่ ำ ยสื่ อ สำรข้ อ มู ล ไปพร้ อ มกำรเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ
ประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้สำนักงำนจะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร
สำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็นสำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองสำเนำถูกต้อง
โดยผู้มีอำนำจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ มีควำม
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน ๓ วันทำกำร
๔.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำตำรำงเปรียบเทียบรำยละเอียดของข้อกำหนดกำรเช่ำบริกำร
เครื อข่ำยสื่ อสำรข้อมูลของส ำนั กงำนปลัดกระทรวงแรงงำนที่เสนอเป็นรำยข้อ ตั้งแต่ข้อ ๓ ถึงข้อสุ ดท้ำย รวมถึง
ภำคผนวก โดยใช้ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรเปรียบเทียบตำมตำรำงที่ ๑ ในกรณีที่ต้องมีกำรอ้ำงอิงถึงข้อควำมอื่นใน
เอกสำรที่เสนอมำ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้หมำยเหตุ หรือขีดเส้นใต้ หรือระบำยสีพร้อมเขียน
หัวข้อกำกับไว้ให้ตรงกัน เพื่อให้ง่ำยต่อกำรตรวจสอบกับเอกสำรเปรียบเทียบ ทั้งนี้สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนขอ
สงวนสิทธิ์ที่อำจจะไม่พิจำรณำผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ดำเนินกำรตำมเงื่อนไขดังกล่ำว (ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะของงำน
ข้อ ๔ ขอบเขตของงำน ข้อ ๔.๑ กำรยื่นเอกสำรเสนอรำคำ ข้อ ๔.๑.๑)
ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกาหนดทางเทคนิค
อ้างถึงข้อ
ข้อกาหนด/อุปกรณ์ที่ต้องการ
ข้อกาหนด/
เอกสารอ้างอิง
อุปกรณ์ที่นาเสนอ

๔.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบระบบเครือข่ำยและวงจรสื่อสำรข้อมูล เพื่อให้บริกำรระบบ
เครือข่ำยและกำรใช้งำนวงจรสื่อสำรข้อมูลของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน โดยมีระยะเวลำกำรให้บริกำรตั้งแต่
วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ โดยมีขอบเขตกำรให้บริกำรตำมรำยละเอียดคุณลักษณะ
เฉพำะของงำน ข้อ ๔.๒
๔.7 อุปกรณ์ที่เสนอในโครงกำรฯ ต้องยังไม่หมดจำกสำยกำรผลิตตลอดระยะเวลำในสัญญำ
โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ำย ณ วันยื่นเสนอรำคำ ถ้ำหมดจำก
สำยกำรผลิตในระยะเวลำสั ญญำผู้ให้เช่ำต้องรับผิดชอบโดยต้องจัดหำอุปกรณ์ที่อยู่ ในสำยกำรผลิตมำทดแทนให้

- 5ยกเว้นอุปกรณ์ pocket wifi ควำมเร็ว 3G/4G ต้องเป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้มำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ใน
สภำพที่จะใช้งำนได้ทันที
๔.8 ก่อนกำรเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
๔.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำ ทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 ธันวำคม 2560 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. ถึง 16.30 น.และเวลำในกำรเสนอรำคำให้
ถือตำมเวลำของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและ
กำรเสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
๔.10 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องจัดทำเอกสำรส ำหรับ ใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์ เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นกำร
เสนอรำคำให้แก่สำนักงำนผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑1 คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นตำมข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ ยื่ นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ ยื่นข้อ เสนอที่มีผ ลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ว่ำ ก่อนหรือ
ในขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ
๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ
จะตัดรำยชื่อผู้ ยื่ น ข้อเสนอรำยนั้ น ออกจำกกำรเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอ และส ำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้ ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่สำนักงำนจะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มกำรกระทำดังกล่ำวได้ให้
ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของสำนักงำน
๔.๑2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูล ค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่
กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๙๙๖,๒๙๐.๐๐ บำท
(เก้ำแสนเก้ำหมื่นหกพันสองร้อยเก้ำสิบบำทถ้วน)

- 6๕.๑ เช็ ค หรื อ ดรำฟท์ ที่ ธ นำคำรเซ็ น สั่ ง จ่ ำ ยให้ แ ก่ "ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงแรงงำนเพื่ อ
กระทรวงกำรคลัง" ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้นชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือ
ก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
๕.๒ หนั งสื อค้ำประกันอิเล็ กทรอนิกส์ ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบที่คณะกรรมกำร
นโยบำยกำหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบำลไทย
5.4 หนั งสื อ ค้ำประกันของบริ ษัทเงิ นทุนหรือบริษั ทเงิน ทุนหลั กทรัพ ย์ที่ได้ รับอนุ ญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยตำม
รำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนั งสือค้ำประกันของ
ธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด
กรณี ที่ ผู้ ยื่ นข้ อเสนอน ำเช็ คหรื อดรำฟท์ ที่ ธนำคำรสั่ งจ่ ำยหรื อพั นธบั ตรรั ฐบำลไทยหรื อหนั งสื อ
ค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มำวำงเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำ จะต้องส่งต้นฉบับเอกสำร
ดังกล่ำวมำให้สำนักงำนตรวจสอบควำมถูกต้อง ในวันที่ 25 ธันวำคม 2560 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. ถึง 16.30 น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำ ให้ ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อ กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำว เป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้ เข้ำร่วมค้ำรำยที่สัญญำ
ร่วมค้ำกำหนดให้เป็นผู้เข้ำยื่นข้อเสนอกับหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ "กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ สำนักงำนจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภำยใน ๑5
วัน นับถัดจำกวันที่ได้สำนักงำนได้พิจำรณำเห็นชอบรำยงำนผลคัดเลือกผู้ชนะกำรประกวดรำคำเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้
ยื่นข้อเสนอรำยที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรำคำต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 รำย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในกำรพิจ ำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส ำนักงำนจะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
6.2 กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
(ก ) กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอสำนักงำนจะพิจำรณำ
จำกรำคำรวม
๖.3 หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอเอกสำรทำง
เทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะขำยไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไข
ทีส่ ำนักงำน กำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญและควำมแตกต่ำง
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อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น
๖.4 สำนักงำนสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รำกฏชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยนั้ น ในบั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ รั บ เอกสำรประกวดรำคำ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ำงระบบกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงำน
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอีย ดแตกต่ำ งไปจำกเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
๖.5 ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ส ำนั ก งำนมี สิ ท ธิ ใ ห้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม
ได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.6 สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่ งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกเช่ำในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจำรณำจัดเช่ำเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
เป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้ ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใดๆ
มิได้ รวมทั้งสำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำ
จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น
กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ดำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือสำนักงำนจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถดำเนินกำรตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆ
จำกสำนักงำน
๖.7 ก่อนลงนำมในสัญญำสำนักงำนอำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
๗. การทาสัญญาเช่า
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้ว น
ภำยใน ๕ วันทำกำร นับแต่วันที่ทำข้อตกลงเช่ำ สำนักงำนจะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนกำรทำสัญญำ
ตำมแบบสัญญำดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันทำกำร หรือสำนักงำนเห็นว่ำไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตำมข้อ ๗.๑ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็ กทรอนิกส์ จ ะต้องทำสั ญญำเช่ำตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสื อ กับส ำนักงำน
ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำ
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ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำยให้แก่ "สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนเพื่อ
กระทรวงกำรคลัง" ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้นชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวัน ทำสัญญำ หรือก่อน
วันนั้น ไม่เกิน ๓ วันทำกำร
(๓) หนังสื อค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัว อย่ำงที่ คณะกรรมกำร
นโยบำยกำหนดดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำต
ให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำประกัน
ของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลั กประกัน นี้ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ ช นะกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้เช่ำ) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำเช่ำแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตำมอัตรำส่วนของพัสดุที่เช่ำซึ่งสำนักงำนรับ
มอบไว้แล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงำนจะจ่ำยค่ำเช่ำบริกำรเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล จำนวน 9 งวด ๆ ละ เท่ำ ๆ กัน ซึ่งเป็น
รำคำที่ได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอำกรอื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือก
ให้เป็นผู้ให้เช่ำ เมื่อผู้ให้เช่ำได้ส่งงำนได้ครบถ้วนตำมสัญญำเช่ำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงำนได้ตรวจรับมอบ
งำนไว้เรียบร้อยแล้ว
9. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำเช่ำแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะคิดในอัตรำตำมที่
กำหนดในรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของงำน ข้อ ๖ กำรบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไข ข้อ ๖.๕ และข้อ ๑๒
ค่ำปรับกรณีติดตั้งไม่แล้วเสร็จตำมกำหนดสัญญำ
10. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
10.๑ เงินค่ำพัสดุสำหรับกำรเช่ำครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
กำรลงนำมในสั ญญำจะกระทำได้ ต่อเมื่อส ำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำพัส ดุจำกเงิน
งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่ำนั้น
10.๒ เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้ให้เช่ำ และได้ตกลงเช่ำสิ่งของตำม
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้ำผู้ให้เช่ำจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนั้นต้อง
นำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ให้เช่ำ จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่ งหรือนำสิ่งของที่เช่ำดังกล่ ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ
ภำยใน ๗ วัน นั บตั้งแต่วันที่ผู้ ให้ เช่ำสั่ ง หรือ ซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐ มนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

- 9(๒) จัดกำรให้สิ่งของที่เช่ำดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เช่ำจะต้องรั บผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
10.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลงเช่ำเป็นหนังสือ
ภำยในเวลำที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือ
ค้ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันทีและอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็น
ผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
10.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำหรือข้อตกลง
เช่ำเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
10.5 ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยของสำนักงำน คำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม
10.6 สำนักงำนอำจประกำศยกเลิกกำรจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำนไม่ได้
(๑) ส ำนั กงำนไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ ไม่
เพียงพอที่จะทำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมหรื อสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นหรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
(๓) กำรทำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สำนักงำนหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สำธำรณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่ำต้องปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สำนักงำนสำมำรถนำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
กำรคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่ำเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับกำรยื่น
ข้อเสนอหรือทำสัญญำกับสำนักงำนไว้ชั่วครำว
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ธันวำคม ๒๕๖๐

