ราง

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เรื่อง ประกวดราคาการจางเหมาบํารุงรักษาระบบสารสนเทศสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
12 ระบบ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ มิถุนายน ๒๕๖3 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีความประสงคจะประกวดราคาการจางเหมาบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 12 ระบบ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ มิถุนายน ๒๕๖3 ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวด
ราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 995,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไม เป นบุ คคลซึ่ งอยูร ะหวางถูกระงับการยื่น ขอเสนอหรือทําสัญญากับหนว ยงานของรัฐไว
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป น ผู ที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มี คุณสมบั ติและไม มีลั กษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑1. ผู ยื่นขอเสนอจะตองเปน นิติบุคคลและมีผ ลงานในการบํารุ งรักษาระบบสารสนเทศหรือ
พัฒนาระบบสารสนเทศใหกับหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน โดยตองแสดงผลงาน
จํานวน 1 สัญญา มูลคาไมต่ํากวา 450,000 บาท โดยตองมีหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาคูฉบับสัญญา
แนบมาพรอมกับการยื่นขอเสนอ และผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป นับจากวันยื่นขอเสนอ ซึ่งเปนผลงานที่สิ้นสุด
แล ว (มี การส งมอบและตรวจรั บงานงวดสุดทายเรีย บรอยแลว ) ในการนี้สํานักงานปลั ด กระทรวงแรงงาน
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบขอเท็จจริงที่เสนอ

-2๑2. ผู ยื่ นข อเสนอจะต องเสนอบุ คลากรเพื่ อดํ าเนิ นงานภายใต โครงการ โดยระบุ วุ ฒิ การศึ กษา
ประสบการณทํางาน และความเชี่ยวชาญในหนาที่ความรับผิดชอบ พรอมแนบสําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนา
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของบุคคลกรแตละตําแหนงมาเพื่อเปนหลักฐานยืนยันประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) ผูจัดการโครงการ (Project Manager) จํานวน 1 คน
คุ ณสมบั ติ : วุ ฒิ ก ารศึ กษาขั้น ต่ํา ปริญ ญาโท ดา นคอมพิ ว เตอร ห รื อสาขาที่เกี่ ย วขอ ง
มีประสบการณทํางานดานการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ อยางนอย 5 ป
(2) นักพัฒนาระบบ (Programmer) จํานวน 1 คน
คุ ณสมบั ติ : วุ ฒิ การศึก ษาขั้ น ต่ําปริญ ญาตรี ดานคอมพิว เตอรห รือสาขาที่ เกี่ย วขอ ง
มี ป ระสบการณ ทํ า งานด า นการเขี ย นโปรแกรม Web Application สามารถรองรั บ การทํ า งานแบบ
Responsive Web และ Web Service อยางนอย 2 ป
(3) นักพัฒนา Mobile Application จํานวน 1 คน
คุ ณสมบั ติ : วุ ฒิ การศึก ษาขั้ น ต่ําปริญ ญาตรี ดานคอมพิว เตอรห รือสาขาที่ เกี่ย วขอ ง
มีประสบการณทํางานดานการเขียนโปรแกรม Mobile Application ระบบปฏิบัติการแอนดรอย (Android)
หรือไอโอเอส (iOS) และ Web Service อยางนอย 2 ป
(4) เจาหนาที่สนับสนุน (Support/Helpdesk) จํานวน 1 คน
คุ ณสมบั ติ : วุ ฒิ การศึก ษาขั้ น ต่ําปริญ ญาตรี ดานคอมพิว เตอรห รือสาขาที่ เกี่ย วขอ ง
มีประสบการณการทํางานดูแลระบบสารสนเทศ ไมนอยกวา 1 ป
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ .................................... ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.mol.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒ ๒๓๒ ๑๑๙๔, ๐๒ ๒๓๒ ๑๔๑๔ ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผานทางอีเมล fic@mol.mail.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดภายในวันที่ .................................. โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาว
ผานทางเว็บไซต www.mol.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ......................................
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสาร
สวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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