ร่ำง

ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบารุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ส ำนั ก งำนปลั ดกระทรวงแรงงำน มี ค วำมประสงค์ จะ ประกวดรำคำจ้ ำงโครงกำรจ้ ำงเหมำ
บำรุงรักษำระบบฐำนข้อมูลด้ำนแรงงำนในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลำ
(อำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย) ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ (๑ เมษำยน – 30 กันยำยน 2563) ด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิ กส์ .(e-bidding).รำคำกลำงของงำนจ้ำงในกำรประกวดรำคำครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้ น
793,940 บำท (เจ็ดแสนเก้ำหมื่นสำมพันเก้ำร้อยสี่สิบบำทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๓. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
.๔. ไม่เป็ นบุ คคลซึ่งอยู่ร ะหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสั ญญำกับหน่วยงำนของรัฐ ไว้
ชั่ ว ครำวเนื่ อ งจำกเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของผู้ ป ระกอบกำรตำมระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงกำรคลั ง ก ำหนดตำมที่ ป ระกำศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิ ติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๗. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอัน เป็นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรำยชื่อบุคลำกรของบริษัทที่มีควำมรู้ในระบบฐำนข้อมูลทั้งฮำร์ดแวร์
และซอฟแวร์โดยแนบสำเนำประกำศนียบัตรหรือเอกสำรรับรองหรือหลักฐำนแสดงประสบกำรณ์
12..ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ มีประสบกำรณ์กำรจัดทำระบบฐำนข้อมูล 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

-2เครื่องพิมพ์ชนิ ดสี และเครื่องสแกนเนอร์ ให้กับหน่วยงำนรำชกำร หรือรัฐวิส ำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชน
มีผลงำนจำนวน ๑ ผลงำน.มีมูล ค่ำไม่น้อยกว่ำ ๓๐๐,๐๐๐ บำท (สำมแสนบำทถ้ว น) พร้อมทั้งแนบสำเนำ
หนังสือรับรองผลงำน หรือสำเนำสัญญำจ้ำง หรือ สำเนำใบสั่งจ้ำง กับหน่วยงำนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนเอกชน แสดงให้สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน พิจำรณำในวันยื่นเสนอรำคำ (ผลงำนที่นำมำอ้ำงอิง
นี้จะต้องเป็นผลงำนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยตรง ที่สิ้นสุดแล้ว)
13. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งมี ศู น ย์ บริ ก ารต่า งจั ง หวัด ครอบคลุ ม ๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ แ ละ
๔ อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และต้องเป็นศูนย์บริการของผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ยื่นข้อเสนอ โดยแนบหนังสือยืนยัน และรายละเอียดของศูนย์บริการ
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ............................................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ
ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mol.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๒๓๒ ๑๑70, ๐ ๒๒๓๒ 1321 ในวันและเวลำรำชกำร
ผู้สนใจต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรำยละเอียดและขอบเขตของงำน โปรดสอบถำม
มำยัง สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ผ่ำนทำงอีเมล์ fic@mol.mail.go.th หรือช่องทำงตำมที่กรมบัญชีกลำง
กำหนดภำยในวันที่ ...................................... โดยสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนจะชี้แจงรำยละเอียดดังกล่ำว
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.mol.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ...........................................
ประกำศ ณ วันที่

มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖3

หมำยเหตุ ผู้ประกอบกำรสำมำรถจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเสนอรำคำ (เอกสำรส่วนที่ ๑ และเอกสำร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสำรจนถึงวันเสนอรำคำ

