ร่ำง

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
ประกวดราคาจ้างโครงการบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบารุงรักษาอุปกรณ์
ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลงวันที่
ตุลาคม ๒๕๖๐
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สำนักงำน" มีควำมประสงค์จะประกวด
รำคำจ้ำงโครงกำรบำรุงรั กษำระบบคอมพิว เตอร์และอุปกรณ์เครือข่ำยและบำรุงรักษำอุปกรณ์ควำมมั่นคง
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) ณ ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงแรงงำน โดยกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปรำยกำรละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำจ้ำงบริกำรบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(๒) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำน
ของรัฐไว้ชั่วครำวตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น
ผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย

-2๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลัก ษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๒.๗ เป็ น บุ ค คลธรรมดำหรื อ (นิ ติ บุ ค คล) ผู้ มี อ ำชี พ รั บ จ้ ำ งงำนที่ ป ระกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ เสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่
หน่วยงำนของรัฐ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๑๐ ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง กำหนด
๒.๑๑ ผู้เสนอรำคำต้องมีประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรบำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์เครือข่ำย ให้กับหน่วยงำนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนเอกชน มีผลงำนจำนวน ๑ ผลงำน มูลค่ำผลงำนไม่น้อยกว่ำ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท พร้อมทั้ง
แนบส ำเนำหนั งสื อรั บ รองผลงำน หรื อส ำเนำสั ญญำจ้ำง หรือส ำเนำใบสั่ งซื้อ กับ หน่ว ยงำนรำชกำร หรื อ
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่ วยงำนเอกชน แสดงให้ สำนักงำนปลั ดกระทรวงแรงงำน พิจำรณำในวันยื่นเสนอรำคำ
(ผลงำนที่นำมำอ้ำงอิงนี้จะต้องเป็นผลงำนของผู้เสนอรำคำโดยโดยตรงที่สิ้นสุดแล้ว)
ผู้เสนอรำคำที่เสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำรกิจกำร
ร่วมค้ำจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้ เสนอ
รำคำในนำม "กิจกำรร่วมค้ำ" ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำน กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถนำผลงำนของผู้เข้ำร่วม
ค้ำมำใช้แสดงเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้
(๒) กรณี ที่ กิ จ กำรร่ ว มค้ ำ ไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ โดยหลั ก กำร
นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำร
ประกวดรำคำ เว้นแต่ในกรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรกำหนดให้
ผู้เข้ำร่ว มค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็ นผู้ รับ ผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับทำงรำชกำร และแสดงหลั กฐำน
ดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำ
นั้นสำมำรถใช้ผลงำนของผู้ร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้
ทั้งนี้ "กิจ กำรร่ว มค้ ำที่จ ดทะเบียนเป็น นิติบุ คคลใหม่" หมำยควำมว่ ำ กิ จกำร
ร่ว มค้ำที่จ ดทะเบีย นเป็ น นิติบุคคลต่อหน่ว ยงำนของรัฐซึ่งมีห น้ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒ นำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์)
๒.๑๒ ผู้เสนอรำคำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลำง
๒.๑๓ ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑๔ ผู้เสนอรำคำซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร
เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด

-3๒.๑5 ผู้เสนอรำคำจะต้องมีประสบกำรณ์หรือจัดหำผู้มีประสบกำรณ์ในกำรให้ บริกำร
บำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนกำรทำงำนของอุปกรณ์ควำมมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ไม่น้อยกว่ำ ๓ ยี่ห้อ จำกทั้งหมดของตำรำงที่ ๗ (ตำมละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของงำน
ข้อ ๓.๒) อุปกรณ์สนับสนุนกำรทำงำนในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ให้กับหน่วยงำนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนเอกชน มีผลงำนไม่น้อยกว่ำ ๑ ผลงำน มูลค่ำผลงำนละไม่น้อยกว่ำ ๔๐๐,๐๐๐ บำท พร้อมทั้ง
แนบส ำเนำหนั งสื อรั บ รองผลงำน หรื อส ำเนำสั ญญำจ้ำง หรือส ำเนำใบสั่ งซื้อ กับ หน่ว ยงำนรำชกำร หรื อ
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชน แสดงให้สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน พิจำรณำในวันยื่นเสนอรำคำ
๒.๑6 ผู้เสนอรำคำต้องมีศูนย์บริกำรต่ำงจังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภำค ได้แก่ ภำคกลำง
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ รวมไม่น้อยกว่ำ ๑๕ ศูนย์ และต้องเป็นศูนย์บริกำรของผู้เสนอ
รำคำหรือได้รับกำรแต่งตั้งโดยตรงจำกผู้เสนอรำคำ โดยแนบหนังสือยืนยัน และรำยละเอียดของศูนย์บริกำร
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน ยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สำเนำบั ตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่ว น (ถ้ำมี) สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อม
ทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่น
สำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ำมี)
(๔.๒) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี)
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตำมแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File
(Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ เสนอรำคำมอบอำนำจให้ บุคคลอื่นกระทำกำรแทนให้ แนบ
หนังสือมอบอำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบ
อำนำจ ทั้งนี้หำกผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(๒) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕
(๓) สำเนำหนังสือรับรองผลงำนจ้ำงพร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง (ให้ใช้ใน
กรณีทมี่ ีกำรกำหนดผลงำนตำมข้อ ๒.๑๑ เท่ำนั้น)

-4(๔) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ผู้เสนอรำคำไม่ต้องแนบ
บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๓.๓ เมื่อผู้เสนอราคาดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และ
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างแบบ
บัญชีเ อกสารส่วนที่ ๑ และแบบบัญชีเ อกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) และข้อ ๑.๖ (๒) ให้
อั ต โนมั ติ โ ดยผู้ เ สนอราคาไม่ ต้ อ งแนบแบบบั ญ ชี เ อกสารดั ง กล่ า วในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและทำกำรยืนยันตัวตนของผู้เสนอรำคำ โดยไม่
ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอรำคำจะต้องทำตำรำงเปรียบเทียบรำยละเอียดและเงื่อนไขเฉพำะต่อข้อกำหนด
และรำยละเอี ยดคุ ณลั กษณะ (Specification) เป็ นรำยข้อตั้ งแต่ ข้อ ๓ – ๖ (Statement of Compliance) ของ
เอกสำรโครงกำรบำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ำยและบำรุงรักษำอุปกรณ์ควำมมั่นคงปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ประจำปีงบประมำณ 2561 โดยใช้ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำร
เปรียบเทียบตำมตำมรำงที่ 1 ในกำรเปรียบเทียบรำยกำรดังกล่ำว หำกมีกรณีที่ต้องมีกำรอ้ำงอิงข้อควำมหรือเอกสำร
ในส่ วนอื่นที่จั ดทำเสนอมำ ผู้ เสนอรำคำต้องระบุให้เห็ นอย่ำงชั ดเจน สำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำยไว้ในเอกสำร
เปรียบเทียบด้วยว่ำ สิ่งที่ต้องกำรอ้ำงอิงถึงนั้น อยู่ในส่วนใดตำแหน่งใดของเอกสำรอื่นๆ ที่จัดทำเสนอมำ สำหรับ
เอกสำรที่อ้ำงอิงถึง ให้หมำยเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบำยสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้ เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบกับ
เอกสำรเปรียบเทียบได้ง่ำยและตรงกันด้วย ทั้งนี้ผู้เสนอรำคำต้องส่งเอกสำรเปรียบเทียบพร้อมเอกสำรอ้ำงอิงทั้งหมด
หำกผู้เสนอรำคำไม่ดำเนินกำรตำมข้อนี้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ใน
กำรไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำ (ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะของงำน ข้อ 4 ขอบเขตของงำน ข้อ 4.1
ขอบเขตเอกสำรข้อเสนอโครงกำร ข้อ 4.1.1)
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกาหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ
ข้อกาหนด/
อ้างถึงข้อ
ข้อกาหนด/อุปกรณ์ที่ต้องการ
เอกสารอ้างอิง
อุปกรณ์ที่นาเสนอ
ระบุ หั ว ข้อให้ ตรง ให้ คั ด ลอกคุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะที่ ให้ระบุคุณลักษณะเฉพำะที่ ระบุหมำยเลขหน้ำ
กับหัวข้อที่ระบุใน สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอ
ของเอกสำรอ้ำงอิง
เอกสำรประกวด กำหนดมำกรอกในช่องนี้
ของผู้ยื่นข้อเสนอ
รำคำ
ตัวอย่ำงกำรกรอกตำรำงเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนด และรำยละเอียดข้อเสนอโครงกำรฯ
ข้อกาหนด/
อ้างถึงข้อ
ข้อกาหนด/อุปกรณ์ที่ต้องการ
เอกสารอ้างอิง
อุปกรณ์ที่นาเสนอ
1.
มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อย มี ห น่ ว ยประมวลผลกลำง เอกสำรหน้ำที่ 2
กว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน (CPU) แบบ Intel Core i5
เสมื อ น (8 Thread) โดยมี ค วำมเร็ ว โดยมี ควำมเร็ วสั ญญำณ
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2.

ข้อกาหนด/
อุปกรณ์ที่นาเสนอ
สัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 นำฬิ กำพื้ นฐำนไม่ น้ อยกว่ ำ
GHz จำนวน 1 หน่วย
3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
ผู้ขำยจะต้องจัดทำสรุปแผนโครงกำรฯ บริ ษั ท ฯ จั ด ท ำสรุ ป แผน
อย่ำงชัดเจน ภำยใน 7 วัน นับถัดจำก โครงกำรฯ อย่ ำ งชั ด เจน
วันเริ่มดำเนินงำนตำมสัญญำ
ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวัน
เริ่มดำเนินงำนตำมสัญญำ
ข้อกาหนด/อุปกรณ์ที่ต้องการ

เอกสารอ้างอิง

๔.3 ผู้เสนอรำคำต้องส่งแคตตำล็อคและหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของทุก
รำยกำร (ถ้ำมี) ที่ผู้ เสนอรำคำเสนอ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ ำวส ำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำนจะเก็บไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร สำหรับเอกสำรที่ยื่นมำหำกเป็นสำเนำรูปถ่ำย จะต้องรับรอง
สำเนำถูกต้อง โดยผู้มีอำนำจทำนิ ติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์มีควำมประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อค
๔.4 ผู้เสนอรำคำต้องเสนอชื่อบุคลำกรของบริษัทผู้เสนอรำคำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรใช้งำนอุป กรณ์เครือข่ำยภำยในโครงกำร ที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนกำหนด โดยจะต้องยื่น
ประกำศนี ย บั ต รรั บ รองควำมสำมำรถของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง นี้ อุ ป กรณ์ IPS (Sourcefire) , อุ ป กรณ์ Proxy
(Bluecoat) , อุป กรณ์ Router (Cisco) ของตำรำงที่ 4 อุ ปกรณ์ เครือ ข่ำ ย (ตำรำงที่ 4 อยู่ใ นรำยละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพำะของงำน) เสนอในวันยื่นเสนอรำคำ
๔.5 ผู้ เสนอรำคำต้องมีห นังสื อรับรองสนับสนุนกำรบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไ ข
อุปกรณ์เครือข่ำยตำมตำรำงที่ 4 (ตำรำงที่ 4 อยู่ในรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของงำน) ของผลิตภัณฑ์ ดังนี้
อุปกรณ์ IPS (Sourcefire) , อุปกรณ์ Proxy (Bluecoat) , อุปกรณ์ Router (Cisco) โดยต้องได้รับกำรแต่งตั้ง
จำกบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือสำขำของเจ้ำของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เสนอในวันยื่นเสนอรำคำ
๔.6 รำคำที่เสนอในขั้นตอนกำรประกวดรำคำต้องเป็นรำคำรวมทุกระบบทั้งโครงกำร
เป็นเงินบำทและเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว ทั้งนี้รำคำที่เสนอต้องรวม
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรบำรุงรักษำ
- ค่ำเครื่องมืออื่น ๆ ที่อำจต้องใช้ในกำรทำงำน
- ค่ำภำษีต่ำง ๆ
- ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทั้งหลำยทั้งปวงที่ต้องมีเพื่อให้กำรบริกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์ตำม
โครงกำรเป็นไปอย่ำงสมบูรณ์เต็มประสิทธิภำพ โดยสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ
เพิ่มเติม จำกรำคำที่เสนอตำมข้อกำหนดในโครงกำร
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอรำคำ
โดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.7 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรจ้ำงแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับ
ถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง
๔.8 ก่อนเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอรำคำตำม
เงื่อนไข ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์
๔.9 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น.

-6๔.10 ผู้เสนอรำคำต้องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำม
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นกำรเสนอรำคำให้แก่หน่วยงำนของรัฐผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและ
เสนอ รำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
๔.11 คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ จะดำเนิน กำร
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำย
อื่นตำมข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้เสนอรำคำรำยใดเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
รำคำรำยอื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็น
ผู้เสนอรำคำ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน
ขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ มีผู้เสนอรำคำรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขั ดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็นธรรมตำมข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และสำนักงำนจะ
พิจ ำรณำลงโทษผู้ เ สนอรำคำดั งกล่ ำ วเป็น ผู้ ทิ้ ง งำน เว้ นแต่ ค ณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ
ทำงรำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
หำกภำยหลั งจำกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงำนของรัฐตรวจสอบพบว่ำผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำหรือผู้เสนอ
รำคำรำยใดรำยหนึ่งกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.๕ (๒) หน่วยงำน
ของรัฐสำมำรถตัดสิทธิกำรเป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำโดยไม่เรี ยกผู้เสนอรำคำเข้ำมำทำสัญญำ และสำมำรถ
ลงโทษผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมเป็นผู้ทิ้งงำนได้
๔.12 ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี)
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่ กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน
เวลำ ที่กำหนด
(๔) ผู้เสนอรำคำจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้เสนอรำคำต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำ
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐
บำท (หกแสนบำทถ้วน)
๕.๑ หนั งสื อค้ ำประกั นอิ เล็ กทรอนิก ส์ ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบหนัง สื อ
ค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

-7๕.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ "สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนเพื่อกระทรวงกำรคลัง"
โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้ำนั้นไม่
เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบำลไทย
กรณี ที่ ผู้ เ สนอรำคำน ำเช็ ค ที่ ธ นำคำรสั่ ง จ่ ำ ยหรื อ พั น ธบั ต รรั ฐ บำลไทย มำวำงเป็ น
หลักประกันกำรเสนอรำคำ จะต้องส่งต้นฉบับเอกสำรดังกล่ำวมำให้ส่วนรำชกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ในวันที่
........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น.
ตำมแบบตั ว อย่ ำ งหนั ง สื อ ค้ ำประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนำคำรภำยในประเทศ
(หลักประกันกำรเสนอรำคำ) กำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ เป็นผู้วำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ ดังนั้น กรณีที่
ผู้เสนอรำคำที่เสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนำคำรในประเทศเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำ ให้ดำเนินกำรดังนี้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ ซึ่งต้อง
วำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ ในนำมกิจกำรร่วมค้ำ เท่ำนั้น
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ ซึ่ง
ต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ ในนำมนิติบุคคลรำยใดรำยหนึ่งตำมที่สัญญำร่วมค้ำกำหนดให้เป็นผู้เข้ำ
เสนอรำคำกับทำงรำชกำร
ทั้งนี้ "กิจกำรร่ วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ " หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์)
หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ ส ำนักงำนจะคืนให้ผู้เสนอรำคำหรือผู้ค้ำประกัน
ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ ๓
ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงำน
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ และจะพิจำรณำจำกรำคำรวม
๖.๒ หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือ
ผิ ด หลงเพี ย งเล็ กน้ อ ย หรื อ ผิ ด แผกไปจำกเงื่ อ นไขของเอกสำรประกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นส่ ว นที่ มิ ใ ช่
สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงำนเท่ำนั้น
๖.๓ สำนักงำนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รำกฏชื่ อ ผู้ เ สนอรำคำรำยนั้ น ในบั ญ ชี ผู้ รั บ เอกสำรประกวดรำคำ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ำงระบบจั 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) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอรำคำ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือทั้งหมดในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์

-8(๓) เสนอรำยละเอีย ดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรเอกสำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำย
อื่น
๖.๔ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงำน มีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำ
สัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำง ในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรือ
อำจจะยกเลิก กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ ของทำงรำชกำรเป็ น ส ำคั ญ และให้ ถือว่ ำกำรตัดสิ นของส ำนั กงำนเป็นเด็ด ขำด ผู้ เสนอรำคำจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษ
ผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำร
เสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล
อื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนิ น งำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิ กส์หรื อ สำนั กงำนจะให้ ผู้เสนอรำคำนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ เสนอรำคำ
สำมำรถด ำเนิ น งำนตำมประกวดรำคำจ้ำ งอิ เล็ กทรอนิก ส์ ใ ห้ เ สร็ จสมบู รณ์ หำกคำชี้แ จงไม่ เป็ นที่ รับ ฟัง ได้
สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้เสนอรำคำดังกล่ำวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกหน่วยงำนของรัฐ
๖.๖ ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มี
สิทธิ ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำ ที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำม
ข้อ ๑.๕ สำนั กงำนมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกรำยดังกล่ำวออก และสำนักงำนจะ
พิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกปลั ดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ ำกำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอ
รำคำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำ
ผลกำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ
๑.๓ กับสำนักงำน ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงิน
เท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดย
ใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ "สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนเพื่อ
กระทรวงกำรคลัง" โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำ หรือก่อนหน้ำนั้น ไม่เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

-9๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญ ำต
ให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือ
ค้ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่ำยและบำรุงรักษำอุปกรณ์ควำมมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยแบ่งเป็น ๑๒ งวด ส่งมอบงำนภำยในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป ภำยในระยะเวลำตั้งแต่เดือนตุลำคม
๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยำยน ๒๕๖๑ เมื่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับกำรส่งมอบงำนเรียบร้อยแล้ว
ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของงำน ข้อ ๘
๙. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะคิดในอัตรำ
ตำมทีก่ ำหนดในรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของงำน ข้อ ๕
๑0. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑0.๑ เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงระยะเวลำและค่ำจ้ำงในกำรจ้ำงตำมที่ให้บริกำรจริง
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำจ้ำงจำกเงิน
งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่ำนั้น
๑0.๒ เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใด ให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำง
ตำมประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมที่รั ฐ มนตรี ว่ำ กำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ เสนอรำคำซึ่ งเป็ นผู้ รับ จ้ำงจะต้อ งปฏิ บัติ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ
ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ อนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ เป็นของที่รัฐ มนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำย ว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑0.๓ ผู้เสนอรำคำซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยใน
เวลำที่ทำงรำชกำรกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำก
ผู้ออกหนั งสื อค้ำประกัน กำรยื่ นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ ชดใช้ควำมเสี ยหำยอื่น (ถ้ำมี)
รวมทัง้ จะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบของทำงรำชกำร

- 10 ๑0.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำให้
เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑0.๕ หน่วยงำนของรัฐอำจประกำศยกเลิกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่
ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกหน่วยงำนของรัฐไม่ได้
(๑) หน่วยงำนของรัฐไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินงบประมำณที่จะใช้ในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้นต่อไป
(๒) มีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือที่ได้รับ
กำรคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขั นอย่ำงเป็น
ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นหรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใด
ในกำรเสนอรำคำ
(๓) กำรทำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของ
รัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
๑1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรดำเนินกำรจ้ำง ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำง
ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
หน่วยงำนของรัฐสำมำรถนำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสั ญญำของผู้เสนอรำคำที่
ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
ทั้งนี้ หำกผู้ เสนอรำคำที่ได้ รับกำรคัดเลื อ กไม่ผ่ ำนเกณฑ์ที่กำหนดจะถู กระงับกำรยื่ น
ข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ตุลำคม ๒๕๖๐

