ร่ำง

ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เรื่อง ประกวดราคาการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (วันที่ 1 มกราคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖4)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำกำรเช่ำบริกำรเครือข่ำยสื่อสำร
ข้อมูลของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 (วันที่ 1 มกรำคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ 30
กันยำยน ๒๕๖4) ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รำคำกลำงของงำนเช่ำในกำรประกวดรำคำ
ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 18,700,000.๐๐ บำท (สิบแปดล้ำนเจ็ดแสนบำทถ้วน) ตำมรำยกำร ดังนี้
กำรเช่ำบริกำรเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล
จำนวน
๑
งำน
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 (วันที่ 1
มกรำคม ๒๕๖4 - 30 กันยำยน
๒๕๖4)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๓. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๔. ไม่เป็ นบุ คคลซึ่งอยู่ร ะหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสั ญญำกับหน่ว ยงำนของรัฐไว้
ชั่ว ครำว เนื่ อ งจำกเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ ำนเกณฑ์ กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติง ำนของผู้ ประกอบกำรตำมระเบีย บที่
รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงกำรคลั ง ก ำหนดตำมที่ ป ระกำศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๗. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพให้เช่ำพัสดุที่ประกวดรำคำเช่ำด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๘. ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ร่ ว มกั นกั บผู้ ยื่ นข้ อเสนอรำยอื่น ที่เข้ ำยื่ นข้อ เสนอให้ แ ก่ส ำนัก งำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น

-2๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๑๑. ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้ องมี ประสบกำรณ์ กำรให้ บริ กำรเฉพำะวงจรสื่ อ สั ญ ญำณเครือ ข่ำ ยหลั ก
เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ ระยะทำงไกล (WAN) แบบ Leased line หรื อ Frame Relay หรือ MPLS หรื อ Metro LAN
ใหักับหน่วยงำนรำชกำร หรือ รัฐวิสำหกิจ หรือธนำคำร หรือเอกชน ซึ่งเป็นผลงำนที่สิ้ นสุดแล้ว โดยมีวงจรสื่อ
สัญญำณเชื่อมโยงครบทุกจังหวัด ในระยะเวลำไม่เกิน ๕ ปีที่ผ่ำนมำนับจำกวันยื่นเสนอรำคำ โดยต้องแนบ
สำเนำหนังสือรับรองผลงำน พร้อมสำเนำสัญญำ และเอกสำรอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำที่กำหนดรำยละเอียด
ของขอบเขตงำน จำนวน ๑ สัญญำ มูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 9 ล้ำนบำท
๑2. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีกำรเชื่อมโยงกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภำยในประเทศ
(Nationnal Internet Exchange : NIX) ไม่น้อยกว่ำ ๒ แห่ง มีควำมเร็วรวมไม่น้อยกว่ำ ๕๐ Gbps โดยแนบ
หลักฐำนในวันยื่นเสนอรำคำ
๑3. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งมี ก ำรเชื่ อ มโยงกั บ ศู น ย์ แ ลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ ออก
ต่ำงประเทศ (Internationnal Internet Gateway : IIG) ไม่น้อยกว่ำ ๒ แห่ง มีควำมเร็วรวมไม่น้อยกว่ำ ๕๐
Gbps โดยแนบหลักฐำนในวันยื่นเสนอรำคำ
๑4. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรวงจรสื่ อ สั ญ ญำณที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำต ประกอบกิ จ กำร
โทรคมนำคมแบบที่ ๑ รวมทั้งได้รับใบอนุญำต ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ ๒ มีโครงข่ำย หรือโทรคมนำคม
แบบที่ ๓ จำกคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ หรือคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ซึ่งกำรอนุญำตดังกล่ำวจะต้องยังไม่หมดอำยุ ณ วันยื่นเอกสำร โดยแนบหลักฐำน
ในวันยื่นเสนอเอกสำร
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ................................................. ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ
ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mol.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๒๓๒ ๑๑๙๔, ๐ ๒๒๓๒ ๑๐๓๕ ในวันและเวลำรำชกำร
ผู้สนใจต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ โปรดสอบถำม
มำยัง สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ผ่ำนทำงอีเมล์ fic@mol.mail.go.th หรือช่องทำงตำมที่กรมบัญชีกลำง
กำหนด ภำยในวันที่ ............................................. โดยสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนจะชี้แจงรำยละเอียด
ดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.mol.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ....................................
ประกำศ ณ วันที่

พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3

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

