ร่ำง

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจ้างโครงการจ้างเหมาบารุ งรักษาระบบฐานข้อมูลด้า นแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2563)
ตามประกาศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลงวันที่
มีนาคม 2563
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สำนักงำน" มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำ
จ้ำงโครงกำรจ้ำงเหมำบำรุงรักษำระบบฐำนข้อมูลด้ำนแรงงำนในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ 4 อำเภอ
ของจังหวัดสงขลำ (อำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย) ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ (1 เมษำยน – 30
กันยำยน 2563) ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดและขอบเขตของงำน
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำจ้ำงบริกำรบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ
ไว้ชั่วครำว เนื่ องจำกเป็ นผู้ ที่ไม่ผ่ ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงกำรคลั ง ก ำหนดตำมที่ ป ระกำศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
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๒.๗ เป็ นบุ คคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้ มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์
ดังกล่ำว
๒.๘ ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยอื่ น ที่ เ ข้ ำ ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
สำนักงำน ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอั นเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๑๐ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๒.๑๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งเสนอรำยชื่ อ บุ ค ลำกรของบริ ษั ท ที่ มี ค วำมรู้ ใ นระบบฐำนข้ อ มู ล
ทั้งฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์โดยแนบสำเนำประกำศนียบัตรหรือเอกสำรรับรองหรือหลักฐำนแสดงประสบกำรณ์
2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีประสบกำรณ์กำรจัดทำระบบฐำนข้อมูล และบำรุงรักษำเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ำย เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ตั้ งโต๊ ะ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์แ ท็ บ เล็ ต เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ กพำ
เครื่องพิมพ์ชนิดสี และเครื่องสแกนเนอร์ ให้กับหน่วยงำนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชน มี
ผลงำนจำนวน ๑ ผลงำน มีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ ๓๐๐,๐๐๐ บำท (สำมแสนบำทถ้วน) พร้อมทั้งแนบสำเนำหนังสือ
รั บ รองผลงำน หรื อส ำเนำสั ญญำจ้ ำง หรื อ ส ำเนำใบสั่ ง จ้ ำ ง กั บ หน่ ว ยงำนรำชกำร หรื อ รัฐ วิ ส ำหกิ จ หรื อ
หน่วยงำนเอกชน แสดงให้สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน พิจำรณำในวันยื่นเสนอรำคำ (ผลงำนที่นำมำอ้ำงอิง
นี้จะต้องเป็นผลงำนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยตรง ที่สิ้นสุดแล้ว)
2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีศูนย์บริการต่างจังหวัด ครอบคลุม ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
๔ อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และต้องเป็นศูนย์บริการของผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ยื่นข้อเสนอ โดยแนบหนังสือยืนยัน และรายละเอียดของศูนย์บริการ
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
.. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อม
ทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่น
สำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
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(๔.๒) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี)
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจั ดจ้ ำงภำครั ฐ ด้ว ยอิเล็ กทรอนิ กส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ผู้ ยื่น ข้อเสนอมอบอำนำจให้ บุค คลอื่น กระทำกำรแทนให้ แนบ
หนังสือมอบอำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบ
อำนำจ ทั้งนี้ หำกผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจั ดจ้ ำงภำครั ฐ ด้ว ยอิเล็ กทรอนิ กส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่น ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและทำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่น ข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและ
รำคำเดียวโดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ ำยใบเสนอ
รำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำ
โดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำดำเนินงำน
จำนวน 6 เดือน (๑ เมษำยน - ๓0 กันยำยน ๒๕๖๓) นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำงหรือจำกวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจำก สำนักงำน ให้เริ่มทำงำน
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องทำตำรำงเปรียบเทียบรำยละเอียดและเงื่อนไขเฉพำะ
ต่อข้อกำหนดและรำยละเอียดคุณลักษณะ (Specification) เป็นรำยข้อตั้งแต่ส่วนที่ 4.1 – 4.6 (Statement
of Compliance) ของเอกสำร โครงกำรจ้ำงเหมำบำรุงรักษำระบบฐำนข้อมูลด้ำนแรงงำนในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลำ (อำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย) ปีงบประมำณ

-4พ.ศ. 2563 โดยใช้ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรเปรียบเทียบตำมตำรำงที่ 1 ในกำรเปรียบเทียบรำยกำรดังกล่ำว
หำกมีกรณีที่ต้องมีกำรอ้ำงอิงข้อควำมหรือเอกสำรในส่วนที่จัดทำเสนอมำ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องระบุให้
เห็นอย่ำงชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำยไว้ในเอกสำรเปรียบเทียบด้วยว่ำ สิ่งที่ต้องกำรอ้ำงอิงถึงนั้น อยู่ใน
ส่วนใดตำแหน่งใดของเอกสำรอื่น ๆ ที่จัดทำเสนอมำ สำหรับเอกสำรที่อ้ำงอิง ให้หมำยเหตุหรือขีดเส้นใต้ หรือ
ระบำยสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้ เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบกับเอกสำรเปรียบเทียบได้ง่ำยและตรงกันด้วย
ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องส่งเอกสำรเปรียบเทียบพร้อมเอกสำรอ้ำงอิงทั้งหมด พร้อมทั้งลงนำมและ
ประทับตรำในเอกสำรทุกฉบับหำกผู้เสนอรำคำไม่ดำเนินกำรตำมข้อนี้ สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนขอสงวน
สิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำ (ตำมขอบเขตของงำนจ้ำงฯ ข้อ ๓.๔ เงื่อนไขกำรเสนอรำคำ)
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกาหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ
ข้อเสนอ
ระบุข้อให้ตรงกับ
หัวข้อที่ระบุใน
เอกสำรประกวด
รำคำ

อ้างถึงข้อ

ข้อกาหนด/
เปรียบเทียบ
อุปกรณ์ที่นาเสนอ
ให้ระบุคุณลักษณะ ตรงตำม
เฉพำะที่บริษัทฯ
ข้อกำหนด/ดีกว่ำ
เสนอ
ข้อกำหนด

เอกสารอ้างอิง

ให้คัดลอก
ระบุหมำยเลขหน้ำ
คุณลักษณะ
ของเอกสำรอ้ำงอิง
เฉพำะที่สำนักงำน
ของบริษัทฯ
ปลัดกระทรวง
แรงงำนกำหนดมำ
กรอกในช่องนี้
๔.๕ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดและขอบเขตของงำน ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอรำคำตำมเงื่อนไข
ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์
๔.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลำใน
กำรเสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและ
เสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
๔.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำม
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นกำรเสนอรำคำให้แก่สำนักงำนผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.8 คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นตำม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรื อไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ ยื่ นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอที่มีผ ลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ ยื่น
ข้อเสนอรำยอื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ ยื่น ข้อเสนอที่มีผ ลประโยชน์ร่ว มกันนั้นออกจำกกำรเป็ น
ผู้ยื่นข้อเสนอ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือใน
ขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ตำมข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงำนจะพิจำรณำ

-5ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่สำนักงำนจะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็น
ผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของสำนักงำน
๔.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี)
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน
เวลำ ที่กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำ
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงำน
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ
๕.๒ กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
กรณี ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ร ำคำในกำรพิ จำรณำผู้ ช นะกำรยื่ น ข้ อ เสนอ ส ำนัก งำนจะ
พิจำรณำจำก รำคำรวม
๕.๓ หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใด
เสนอเอกสำรทำงเทคนิ ค หรื อ รำยละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะของพั ส ดุ ที่ จ ะจ้ ำ งไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ เสนอ
รำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่สำนักงำนกำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญและควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลทำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น
๕.๔ ส ำนักงำนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผั น
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑)
ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีผู้ รับเอกสำรประกวดรำคำ
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) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓)
เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ.หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
๕.๕ ในกำรตั ด สิ น กำรประกวดรำค ำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ในกำรท ำสั ญ ญำ
คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ห รื อ ส ำนั ก งำน มี สิ ท ธิใ ห้ ผู้ ยื่ นข้ อ เสนอชี้ แ จง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำว
ไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรือ

-6อำจจะยกเลิ ก กำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยไม่ พิ จ ำรณำจั ด จ้ ำ งเลยก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะพิ จ ำรณำ ทั้ ง นี้
เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรี ย กร้ อ งค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย หรื อ ค่ ำ เสี ย หำยใดๆ มิ ไ ด้ รวมทั้ ง ส ำนั ก งำนจะพิ จ ำรณำยกเลิ ก กำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม
หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนิ น งำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงำน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอ
สำมำรถดำเนิน งำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ ให้ เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟัง
ได้ สำนักงำน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำน
๕.๗ ก่ อ นลงนำมในสั ญ ญำส ำนั ก งำน อำจประกำศยกเลิ ก กำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รั บกำร
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดใน
กำรเสนอรำคำ
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรื อท ำข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ กั บ ส ำนั ก งำน ภำยใน ๗ วั น นั บ ถัด จำกวั น ที่ไ ด้ รั บ แจ้ง และจะต้ อ งวำง
หลั กประกัน สัญญำเป็ น จ ำนวนเงิน เท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ได้ ให้
สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ "สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนเพื่อ
กระทรวงกำรคลัง" โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำ หรือก่อนหน้ำนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำกำรของทำงรำชกำร
๖.๓ หนั งสื อ ค้ ำประกั น ของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนั ง สื อ ค้ำประกั น
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (1) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำต
ให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือ
ค้ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (1)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตำมอัตรำส่วนของงำนจ้ำงซึ่งสำนักงำน ได้รับ
มอบไว้แล้ว
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สำนักงำนจะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอื่น ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวง
แล้ว โดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดกำรจ่ำยเงินเป็น จำนวน 6 งวดๆ ละเท่ำๆกัน โดยจะชำระ
เงินค่ำจ้ำงเป็นรำยเดือนตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนถูกต้องครบถ้วนตำมที่กำหนดและ
ผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับงำนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้กำรคำนวณค่ำจ้ำงในเดือนแรกหรือเดือนอื่น ๆ ที่มีกำรจ้ำงไม่ครบ
เดือนแห่งปีปฏิทิน ให้คำนวณค่ำจ้ำงเป็นรำยวัน โดยใช้อัตรำค่ำจ้ำงทั้งเดือนซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว หำรด้วย
จำนวนวันทั้งหมดแห่งเดือน ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงระยะเวลำในกำรดำเนินงำนและจำนวนเงิน
ในกำรจ้ำง ตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะปฏิบัติงำนจริง
๘. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
จ้ำงเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้ำงนำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำต
จำกสำนักงำน จะกำหนดค่ำปรับสำหรับกำร่าำ่นนดังกล่ำวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงำนจ้ำง
ช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงนอกเหนือจำกข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่ำปรับตำม
ขอบเขตของงำนจ้ำงฯ ส่วนที่ ๕ กำรคิดค่ำปรับงำนในโครงกำร
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญำจ้ำง ตำม
แบบ ดังระบุ ในข้อ ๑.๓ แล้ ว แต่กรณี จะต้องรั บประกันควำมช ำรุด บกพร่ องของงำนจ้ำงที่เกิ ดขึ้นภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ - นับถัดจำกวันที่สำนักงำนได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
กำรได้ดีดังเดิมตำมขอบเขตของงำนจ้ำง ฯ ส่วนที่ ๔ ข้อกำหนดขอบเขตงำน
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำจ้ำงจำกเงิน
งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 แล้วเท่ำนั้น
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงระยะเวลำในกำรดำเนินงำนและจำนวนเงิน
ในกำรจ้ำง ตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะปฏิบัติงำนจริง
๑๐.๒ เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใด ให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำง
ตำมประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมที่รั ฐ มนตรี ว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ
ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
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เรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ อนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐ มนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยใน
เวลำที่ทำงรำชกำรกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้
ออกหนังสือค้ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้ง
จะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๐.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม เงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำให้
เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยของสำนักงำน คำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ สำนักงำน อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำนไม่ได้
(๑) ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดจ้ำงหรือที่ได้รับกำร
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดใน
กำรเสนอรำคำ
(๓) กำรทำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สำนักงำน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจ้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สำนักงำน สำมำรถนำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
ทั้งนี้ หำกผู้ ยื่ น ข้อเสนอที่ ได้รับกำรคั ดเลื อกไม่ผ่ ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูก ระงับกำรยื่ น
ข้อเสนอหรือทำสัญญำกับสำนักงำน ไว้ชั่วครำว
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
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