
รางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook)  

 
รางขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
โครงการจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook) พรอมอุปกรณ 

1. ความเปนมาของโครงการ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในกระบวนการผลิตขอมูลโครงการสํารวจ

ทางดานสถิติ (Data Capturing Technology สําหรับงาน Survey Processing Systems) ที่สํานักงานจัดทําเอง และ

โครงการที่ใหความรวมมือกับหนวยงานภายนอก โดยไดมีการพัฒนากระบวนการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลอยางตอ 

เนื่องตลอดเวลา เพื่อใหไดขอมูลในรูปแบบ Digital file ที่สามารถนําไปประมวลผลและใชประโยชนไดทันที 

สํานักงานสถิติแหงชาติพิจารณาแลวเห็นวาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก หรือที่เรียกวาคอมพิวเตอร 

Netbook/Mini Notebook สามารถนําไปใชในการเก็บรวบขอมูลการปฏบิตัิงานสนามแทนการสัมภาษณดวยกระดาษ

ไดเชนเดียวกันกับเครื่อง Pocket PC และราคาตอหนวยไมแตกตางกัน แตมีขนาดหนาจอที่ใหญกวา และสามารถ

นําไปใชประโยชนไดหลากหลาย นอกเหนือจากการนําเครื่องไปเก็บขอมูลงานสนามแลว ยังนําไปใชบนัทึกขอมูลจาก

แบบสอบถามแทนเครื่อง PC ในสํานักงาน โดยไมตองใชงบประมาณสําหรบัจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียกลับมา

บันทึกขอมูลทีส่วนกลางดวยการจางพนักงาน key-in อีก นําไปใชงานดานอินเตอรเน็ต จัดพิมพเอกสาร และนําเสนอ

งานไดอีกดวย 

2. วัตถุประสงค 
 2.1    เพื่อนําเทคโนโลยีใหม  ๆ  ทางดานคอมพิวเตอรที่สอดคลองและเหมาะสมกบัภารภิจของหนวยงานมาใชใน 

การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏบิัติงานสนามโครงการสํารวจตาง ๆ  ทางดานสถิติแทนการสัมภาษณดวยแบบสอบถาม 

2.2 เพื่อใหการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานสนามดวยคอมพิวเตอร Netbook สามารถบันทึก

ขอมูล แกไขและตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลเบื้องตนในขณะปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ ใหเสร็จใน

ขั้นตอนเดียว และสามารถนําขอมูลไปประมวลผลไดทันที 

2.3 เพื่อลดเวลาและงบประมาณในการผลิตขอมูลสถิติของโครงการตาง ๆ ทําใหสามารถเสนอผลไดอยาง

รวดเร็ว ทันกับความตองการใชงานของผูใชขอมูลสถิติ 

เปาหมาย 
1. เพื่อใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเก็บรวบรวมขอมูลการปฏบิัติงานสนาม แทนการสัมภาษณดวย

แบบสอบถาม 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสงขอมูล เนื่องจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากการปฏิบัติงานสนามโดยใช

คอมพิวเตอร Netbook อยูในรูปแบบ Digital File ผูใชสามารถนําไปใชไดทันที 

3. ขอมูลที่ไดถูกตอง รวดเร็ว เชื่อถือได ทันตอความตองการของผูใชขอมูล  

4. ลดคาใชจายในการจัดเก็บขอมูล การจัดพิมพและสงแบบสอบถาม 

5. เพื่อใชบันทึกขอมูลแทนเครื่อง PC ในสํานักงาน สําหรับโครงการที่บันทึกขอมูลจากแบบสอบถาม 

6. เพื่อใชพกพาสําหรับการเดินทางไปประชุม สัมมนา อบรม เพื่อนําเสนองาน ใชงานอินเตอรเน็ต และพิมพ

เอกสาร 

           \3.คุณสมบัต.ิ.. 
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3. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
    3.1  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวด

ราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนกิสดังกลาว   โดยแสดงสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย  ทีอ่อกใหหรือรับรองใหไมเกิน  6 เดือน  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ 

     3.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือ 

ไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

     3.3    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน

ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส       ณ       วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม    ในการประกวดราคาซื้อ

ดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

      3.4   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ

ผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
      3.5  ผูเสนอราคาตองมีผลงานการขายพรอมติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรที่สําเร็จมาแลว ให

สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชน ภายใน 3 ปที่ผานมา โดยตองมีมูลคาไมนอยกวา 2 ลานบาท

ตอ 1 สัญญา ที่ยังคงติดตั้งใชงานอยูในปจจุบัน และสามารถตรวจสอบได โดยมีสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือ

รับรองผลงานที่ไดรับการติดตั้งดังกลาวมาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ ทั้งนี้ สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะ

ตรวจสอบวินิจฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรองที่เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา 

      3.6   ผูเสนอราคาจะตองเปนรายเดียวกันกับผูที่ขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับ

สํานักงานเทานั้น  จะโอนสิทธิ์ใหผูอื่นเขาเสนอราคาแทนมิได 

4. แบบรปูรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
ผูเสนอราคาตองเสนอคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร การฝกอบรม การบริการหลังการขาย และคาบํารุง 

รักษา 5 ป หลังหมดประกัน โดยใหแสดงรายละเอียดการใหบริการแนบพรอมใบเสนอราคา ดังรายละเอียดคุณลักษณะ 

เฉพาะคอมพิวเตอรตาม ภาคผนวก ก และรายละเอียดการฝกอบรมตาม ภาคผนวก ค  

5. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
ผูชนะการประกวดราคามีระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งหมด 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีกรอบการ

ดําเนินงานดังนี้ 

5.1 การวางแผนการดําเนนิโครงการ 
ผูชนะการประกวดราคาจะตองทําการวางแผนการดําเนินโครงการและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อ

ติดตั้งและจัดฝกอบรม ตลอดระยะเวลาสัญญา และจัดสงรายงานใหกับสํานักงานสถิติแหงชาติ ภายใน 15 วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5.2 การติดตั้ง 
ผูชนะการประกวดราคาจะตองจัดหาและติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร ภายใน 60 วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอรตาม ภาคผนวก ก และสถานที่สงมอบ

และติดตั้งตาม ภาคผนวก ข 

           \5.3… 
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5.3 การฝกอบรม 
ผูชนะการประกวดราคาจะตองจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ที่เกี่ยวของกับการ

เก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานสนามดวยคอมพิวเตอร Netbook โดยผูชนะการประกวดราคาสามารถเริ่มการ

ฝกอบรมไดตั้งแตวันลงนามในสัญญาจนกระทั่งส้ินสุดการดําเนินงานโครงการ หรือภายในระยะเวลาที่สํานักงานสถิติ

แหงชาติเห็นสมควร ซึ่งจะตองจัดหัวขอการฝกอบรมที่เหมาะสมกบัชวงเวลาการดําเนินงานดวย ดังรายละเอียดการ

ฝกอบรมตาม ภาคผนวก ค 

6. สิ่งที่ตองสงมอบ 
ผูชนะการประกวดราคาจะตองสงมอบเอกสารตาง ๆ คอมพวิเตอรและอุปกรณคอมพวิเตอรภายในระยะเวลาที่

กําหนด โดยมีรายการที่ตองสงมอบดังตอไปนี้ 

6.1  แผนการดําเนินโครงการ (Detailed Work Plan) และแนวทางการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาสัญญา  

       ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6.2  แผนการฝกอบรมบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6.3  เอกสารประกอบการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอตามจํานวนผูเขารับการฝกอบรม พรอมท้ังแฟม 

      ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนแผน DVD หรือ CD จํานวนอยางนอย 2 ชุด กอนวันเริ่มอบรมไมนอยกวา 5 วัน 

       ทําการ 

6.4  แผน DVD Presentation ที่จัดเก็บการบันทึกวีดีโอตลอดการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอ จํานวนอยาง 

        นอย 2 ชุด ภายใน 60 วนั นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา 

6.5  คอมพวิเตอรและอปุกรณคอมพวิเตอร ดงัรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะคอมพวิเตอรตาม ภาคผนวก ก  

       ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

7. ระยะเวลาสงมอบ 
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

8. วงเงินการจัดหา 
วงเงินงบประมาณ  5,600,000 บาท  (หาลานหกแสนบาทถวน) 

รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะดูจากเอกสารแนบทาย 
และดูรายละเอียดทั้งหมดไดที่เว็บไซตของสํานักงานฯ www.nso.go.th 
 

 

      (ลงชื่อ)……………………………… ประธานกรรมการ 

      (นางสาวมาลี  วงศาโรจน) 

(ลงชื่อ)……………………………… กรรมการ           (ลงชือ่)……………………………… กรรมการ 

                (นางสมศรี  วศินธรรม)                                            (นายอาํพล  เอี่ยมสอาด)    

(ลงชื่อ)……………………………… กรรมการ            (ลงชื่อ)……………………………… กรรมการ 

             (นางศิริพร  กุลบุญเยี่ยม)     (นายสุรินทร  เทพรัตน)  

      \หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ   สงขอเสนอแนะหรือคําวิจารณเปนลายลักษณอักษรโดยเปดเผย พรอมระบชุื่อ ที่อยู  

     หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได    มาที ่

1. ทางไปรษณีย สงถึง คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงานฯ (กลุมพัสดุ สํานักบริหารกลาง) 

         สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  

          อาคาร บี  ชั้น 1   ถนนแจงวัฒนะ   เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ 10210   

          โทรศัพท 0 2143 1277 

2. ทางโทรสาร    0 2143 38113  

3.   ทางอีเมล       oprocure@nso.go.th  

 

 

ผูเสนอแนะหรือวิจารณ ตองระบุชือ่  นามสกลุ , ชื่อนิติบุคคล  เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได  ,Email Address  ให
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                                                            ราง 
 

เอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  ......../2553    
                การจัดซือ้ครุภณัฑคอมพิวเตอรเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเลก็ (Netbook) พรอมอุปกรณ 

      ตามประกาศสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
                                              ลงวันที่  .............................. 

  

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “สํานักงาน”       มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ 

ครุภัณฑคอมพวิเตอร เครื่องคอมพวิเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook) พรอมอปุกรณดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส     

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปรากฏตามเอกสารแนบทาย    ซึ่งตอไปในเอกสารนี้รวมเรียกวา    “คอมพิวเตอร”   

คอมพิวเตอรทีจ่ะซือ้นี้ตองเปนของแท   ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได 

ทันที      และมคีุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้      

โดยมีขอแนะนาํและขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

 
                       1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย 

1.5 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

    1.6  บทนิยาม 

   (1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

           (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

    1.7  แบบบญัชีเอกสาร 

                 (1)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 

                                      (2)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

 
   2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

           2.1  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย       ม ี

                   อาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซือ้ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว       โดยแสดงสําเนา 

                   หนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธรุกิจการคา กระทรวงพาณิชย    ที่ออกให 

                   หรือรับรองใหไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ 

 

                \2.2… 
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     2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  และได 

 แจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง  

 งานตามระเบยีบของทางราชการ 

      2.3    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    และตองไมเปน  

 ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา     กบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส      

 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการ  

 อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 

2.4   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน           ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น 

   ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

2.5 ผูเสนอราคาตองมีผลงานการขายพรอมติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 

ที่สําเร็จมาแลว ใหกับสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน ภายใน 3 ป 

ที่ผานมาที่มีมูลคารวมกันไมนอยกวา 2 ลานบาทตอ 1 สัญญา   ที่ยังคงติดตั้งใชงานอยู 

ในปจจุบัน สามารถตรวจสอบได โดยมีสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงาน 

ที่ลงนามโดยผูมีอํานาจของหนวยงานที่ไดรับการติดตั้งดังกลาว     มาแสดงในวันยื่น 

เอกสารประกวดราคาซื้อ              

         ทั้งนี้  สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินจิฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรองที่

เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา 

      2.6   ผูเสนอราคาจะตองเปนรายเดียวกันกับผูที่ขอซือ้เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทาง   

        อิเล็กทรอนิกสกับสํานักงานเทานั้น  จะโอนสิทธิ์ใหผูอื่นเขาเสนอราคาแทนมิได 

            3.   หลกัฐานการเสนอราคา 
    ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานโดย  แยกเปน 2 สวน  คอื 
     3.1   สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  

(ก) หางหุนสวนสามัญ  หรือหางหุนสวนจํากัด   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด   

       ทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยที่ออกใหหรือ 

       รับรองใหไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาและบัญชีรายชือ่ 

       หุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี        พรอมประทับตราและลงนาม 

       รับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน 

       นิติบุคคล  ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยที่ออกใหหรือรับรอง 

 ใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยืน่เอกสารประกวดราคา และหนังสือบริคณหสนธิ 

 บัญชีรายชือ่กรรมการผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี   และบัญชีผูถือหุน 

 รายใหญ พรอมประทับตราและรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

               \(2)… 
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                      (2)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา     ใหยื่นสําเนา 

                               สัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรวมคา  และในกรณี 

                                     ที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาตไิทย  ก็ใหยื่นสาํเนาหนังสือ 

                               เดินทาง   หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

 (3)    สําเนาใบทะเบียนการคา  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาบัตรประจําตัว 

          ผูเสียภาษีอากรของนิตบิุคคล          พรอมประทบัตราและรับรองสําเนาถูกตองใน 

          เอกสารทุกแผน 

                      (4)    บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมด   ที่ไดยืน่ตามแบบในขอ 1.7(1) 

 
3.2  สวนที่ 2  ตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

(1)  แบบใบยื่นขอเสนอการประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (เอกสารหมายเลข 1)    ที่

เปนตนฉบับ   1  ชุด      และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

อีก ..  ชุด 

(2) แคตตาล็อกและเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(เอกสารหมายเลข 3) 

ตามขอ 4.4  ที่เปนตนฉบับ  1  ชุด      และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตองอกี  .... ชุด 

(3) เอกสารแสดงคุณสมบัติตาม ขอ  2.5 ที่เปนตนฉบับ  1 ชุด และสําเนาที่ประทับตรา 

พรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตองอีก   ….. ชุด 

(4)  ใบเสนอราคาคาบํารุงรักษาฯ (เอกสารหมายเลข 2) ตามขอ 4.3 ที่เปนตนฉบับ 1 ชุด  

       และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตองอีก  ...  ชุด 

(5) เอกสารหลักฐานตามที่กําหนดใน ขอ  4.6, 10    และ  ขอ 11  ที่เปนตนฉบับ 1 ชุด    

และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก ......  ชุด 

(6) หนังสือมอบอํานาจที่ปดอากรแสตมปตามกฎหมาย         ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหผูอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทนหรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประกวด

ราคาแทน      พรอมสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูมอบ และผูรับมอบอํานาจที่

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  …  ชุด 

   (7)  หลักประกันซอง ตามขอ 5 

(8)  บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมด   ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7(2) 

ผูเสนอราคาจะตองรับรองวาเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาดังกลาว 

ขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
  

                                \4… 
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4.   การเสนอราคา 
4.1 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอ ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไมมีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งส้ิน    ผูเสนอราคาตองเสนอราคาตามที่กําหนด

ในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชือ่ของผูเสนอราคาใหชัดเจน 

4.2 ผูเสนอราคาตองสงมอบและตดิตั้งระบบคอมพิวเตอรที่เสนอ  ณ  สํานักงานสถิติแหงชาติ    

ภายใน  60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญา  โดยสงมอบ  ณ   สํานักงานสถิติแหงชาติ

(สวนกลาง) เมือ่ผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแลว ผูเสนอราคาจะตอง

สงมอบระบบคอมพวิเตอร    ตามที่กําหนดใน ภาคผนวก ข.สถานที่สงมอบและติดตั้ง 

ของเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส       ใหใชงานได 

 สมบูรณถูกตองตามสัญญา 

4.3 ผูเขาเสนอราคาจะตองเสนอราคาคาบริการบํารุงรักษา และซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรที่ 

เสนอหลังหมดประกันสัญญาหรือส้ินสุดการรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนเวลา 5 ป  

(เอกสารหมายเลข 2) กําหนดคาบเวลาการบาํรุงรักษาฯ     วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา    

08.30 น. - 16.30 น.   มีชางผูชํานาญในการใหบริการบํารุงรักษาฯ ตามเงื่อนไขที่กําหนด 

ในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ โดยเสนอเปนราคารวมตอเดือนและราคารวมใน 

แตละปซึ่งเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่มและคาใชจายอื่น  ๆ  ทั้งปวงไวดวยแลว  จําแนก 

ออกเปนคาบาํรุงรักษาในสวนของฮารดแวร   และซอฟทแวรตามรายละเอียดที่กําหนดใน 

เอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ 
     ราคาคาบริการบํารุงรักษาฯ ที่เสนอตองไมรวมอยูในราคาระบบคอมพิวเตอร 

             ที่เสนอราคา 
                                     ราคาคาบริการบํารุงรักษาฯ ดังกลาว   คณะกรรมการประกวดราคาจะนํามา 

          ใชในการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคา       และในกรณีที่สํานักงานประสงคจะทํา 

           สัญญาจางบริการบํารุงรักษาฯ       กับผูชนะการประกวดราคาหลังหมดประกันสัญญา     

             ซึ่งคาบริการบํารุงรักษาฯ   และรายละเอียดเงื่อนไขการใหบริการบํารุงรักษาฯ  หลังหมด 

             ประกนัสัญญาในแตละปตองเปนไปตามที่ผูเสนอราคาไดยื่นเสนอไว     จะเปลีย่นแปลง 

             ราคาหรือเสนอราคาตางไปจากเดิมไมได เวนแตไดรับความยินยอมจากสํานักงาน  และ 

             สํานักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตกลงทําสัญญาจางบริการบํารุงรักษาฯ     ราคา 

             คาบริการบํารุงรักษาฯ  และอื่น  ๆ  ตามที่เห็นสมควร   ทั้งนี้เพื่อประโยชนของสํานักงาน 

             เปนสําคัญ 

 

                \4.4… 
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     4.4   ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก   พรอมเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

(เอกสารหมายเลข 3)ของระบบคอมพิวเตอรที่เสนอราคาทั้ง Hardware และ  Software 

ตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ  พรอมท้ังเอกสารแสดงหลักฐาน 

การไดรับมาตรฐานตาง  ๆ    ของระบบคอมพวิเตอรและอุปกรณที่เสนอ   ที่เปนตนฉบับ   

1   ชุด  ซึ่งลงลายมือชื่อพรอมประทับตราในแคตตาล็อกและเอกสารทุกแผน          และ 

สําเนาที่ประทับตราและลงนามรับรองถูกตองอีก ...  ชุด  ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และ 

เอกสารสวนที่  2   เพือ่ประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกลาวสํานักงานจะยึดไวเปน 

เอกสารทางราชการ  เอกสารที่เปนตนฉบับ 1 ชุด  และสําเนาอีก   ชุด   ตองระบุหัวขอ 

และขีดเสนใตขอความลงในแคตตาล็อก        และหรือเอกสารที่แสดงรายละเอียดคุณ 

ลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอรและอปุกรณที่เสนอราคา       ตามขอกําหนดใน 

เอกสารแนบทายการประกวดราคาใหชัดเจน       เพื่อคณะกรรมการประกวดราคาจะได 

พิจารณาเอกสารและแคตตาล็อกที่ผูเขาเสนอราคาไดเสนอมานั้นวามีคุณสมบัติ    และ 

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาหรือไมซึ่งคณะกรรมการฯ  

ถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณาผลการประกวดราคา     

        แคตตาล็อกหรือเอกสารที่แนบใหพิจารณา       ถาเปนสําเนารูปถายจะตองรับรอง

สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา 

มีความประสงคจะขอดูตนฉบบัแคตตาล็อกหรือเอกสารดังกลาว     ผูเสนอราคาตองนํา

ตนฉบับมาใหคณะกรรมการฯ  ตรวจสอบภายใน 2 วันทําการ  นับแตวันที่ไดรับแจงจาก

คณะกรรมการฯ ดวยวาจาหรอืเปนลายลักษณอักษร 

4.5  ผูเสนอราคาตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook)  ที่ยื่นเสนอราคา 

 ครั้งนี้ อยางนอย 2 ชุด เพื่อทําการทดสอบตามที่กําหนดใน  ภาคผนวก ง การทดสอบ 

 เครื่องคอมพวิเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook)   เพื่อใชประกอบการพิจารณาของ 

 คณะกรรมการประกวดราคาภายใน   2  วันทําการ          นบัแตวันที่ไดรับแจงจากคณะ 

 กรรมการฯ ดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร โดยทําการทดสอบที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 

       ทั้งนี้ สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกผูเสนอราคารายใดรายหนึ่ง    รวมทั้งสงวนไวซึ่ง  

สิทธิที่จะไมเรียกผูหนึ่งผูใดมาเพื่อการนั้น  ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดไมมาดําเนินการ 

ทดสอบตามวันและเวลาที่กําหนด     หรือไมสามารถดําเนินการทดสอบตามขอกําหนด 

ของคณะกรรมการฯ  ได         คณะกรรมการฯ  จะถอืวาผูเสนอราคารายนั้นไมผานการ 

ทดสอบ และจะตัดสิทธิไมรับพิจารณาผูเสนอราคารายนั้นตอไป 

        เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก  (Netbook)        ที่ผูเสนอราคานํามาทดสอบ      

สํานักงานจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด  ๆ         ทีอ่าจเกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว       

ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลวสํานักงานจะคืนใหแกผูเสนอราคา 

 

         \4.6... 
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4.6  ผูเสนอราคาตองเสนอตองจัดทําเอกสารดังตอไปน้ี มายื่นในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

             4.6.1    แผนการดําเนินงานโครงการของผูเสนอราคา 

            แผนการดําเนินงานที่ผูเสนอราคาจัดทําขึ้น   จะตองสอดคลองกับระยะเวลาใน  

            การสงมอบและการชาํระเงินที่ระบุไวในแบบสัญญา   ตองระบุรายละเอียดของ 

            กจิกรรมหลักตาง ๆ อยางชัดเจน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 กิจกรรมยอยภายในกิจกรรมหลัก  

 ระยะเวลาที่คาดวาจะใชในแตละกิจกรรมยอย พรอมทั้งระบุวันที่เร่ิม

และวันที่กิจกรรมแลวเสร็จ 

 จํานวนรายชือ่และหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแตละกิจกรรม 

 วันที่สามารถสงมอบผลงานของกิจกรรมหลัก(Anticipated Milestone) 

  4.6.2  แผนการฝกอบรม 

เสนอแผนการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ของสํานักงาน      โดยระบุหลักสูตรการ 

ฝกอบรม   ระยะเวลาในการฝกอบรม                  ตามรายละเอียดที่กําหนดใน 

ภาคผนวก ค รายละเอียดการฝกอบรม     
   4.7    กอนยืน่เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ผูเสนอราคาควรตรวจดูราง  

สัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาซื้อ 

ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ  ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส     เมื่อยื่นเอกสารประกวดราคาแลวคณะกรรมการประกวดราคาจะถือ 

วาผูเสนอราคาไดเขาใจรายละเอียด   เงื่อนไขขอกําหนดในเอกสารการประกวดราคาทุก 

 ประการแลว  ผูเสนอราคาจะขอแกไขเปล่ียนแปลง  เพิ่มเติม  หรือทําประการใดเกี่ยวกับ 

 เอกสารที่ยื่นแลวมิได  เวนแตจะไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ตองไมเปน 

 ผลใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

4.8    ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส       ในวันที่ ... 

  ...........................    ระหวางเวลา  10.00  น.  ถึง 11.30  น.  ณ  กลุมพัสดุ   สํานักบริหารกลาง   

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร บี  ชั้น 1 

        เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว      จะ 

          ไมรับเอกสารใด  ๆ  เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                        คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบัติของผูเสนอราคาแตละ 

รายวาเปนผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น         หรือเปนผูมีผล 

ประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตามขอ1.6(1)      

ณ   วันประกาศประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทัง้ตรวจสอบขอ 

เสนอตาม  ขอ  3.2   และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง 

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธอีื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว 

        \หากปรากฏ... 
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         หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง 

                         อิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง 

เปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการ 

เปนผูเสนอราคา  และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

                ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน           เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผล 

ประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอ 

ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธิ ี

การทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน 

ราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค   อาจอุทธรณ 

คําส่ังดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  3 วนั  นับแตวันที่ไดรับแจงจาก 

คณะกรรมการประกวดราคา   การวินิจฉัยอทุธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุให 

ถือเปนที่สุด 

                  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา      กระบวนการเสนอราคาซื้อทาง 

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดาํเนินการตอไปใหแลวเสร็จ    ภายในเวลาที่ 

กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทน 

ผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อแกไขขอขัดของแลวจะ 

ใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป   จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ 

ราคาที่ยังเหลือกอนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา   แตตองส้ินสุดกระบวนการเสนอ 

ราคาภายในวันเดียวกัน     เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอ 

ราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได      ประธานคณะกรรมการ 

ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อ

เร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม         โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใน

สถานที่นั้นทราบ 

      คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ

ประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

4.9   ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัตดิังนี้ 

(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง  ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส 

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่  
 ราคา  5,600,000.- บาท (หาลานหกแสนบาทถวน) 

(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่ม และภาษอีืน่ ๆ  (ถามี)    รวมคา 

ใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                          \(4)… 
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(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส   จะตองต่ํากวา
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมือ่การประกวดราคาฯ     เสร็จส้ินแลว

จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ราคาที่ยืนยันจะตอง

ตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา   30  วัน    นับแตวันยืนยัน

ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา   ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตน

เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ ตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวด

ราคาฯ      และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    

ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                       
5.    หลักประกันซอง 
       ผูเสนอราคา  ตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารขอเสนอทางดานเทคนิค    

เปนจํานวนเงิน  280,000.-  บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถวน)       โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ํา

ประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา         โดยใชหลักประกันอยาง

หนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 

5.1  เงินสด 

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน 

เทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน   ดังระบุใน 

ขอ 1.5(1)       

5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย   และประกอบธุรกจิค้ําประกันตามประกาศ

ของธนาคารแหงประเทศไทย    ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ   ทราบแลว    

โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5(1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันซองตามขอน้ี   สํานักงานจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน 

นับถัดจากวันทีไ่ดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 

3  ราย  จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพนัแลว  

                          การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด  ๆ  จะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ 
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      6.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

              6.1   ในการประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสนี้    สํานักงานจะพิจารณาตัดสิน 

                      ดวยราคารวมต่ําสุด 

              6.2   หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2       หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 

                      ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตาม ขอ 3     หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการ 

                        ทางอิเล็กทรอนกิสไมถูกตองตาม ขอ 4  แลว           คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับ 

                      พิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น       เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง 

                      เล็กนอย        หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง 

                      อิเล็กทรอนิกส  ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ       ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะ 

                      เปนประโยชนตอสํานักงานเทานั้น        

                    6.3   สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณีดัง  

                            ตอไปนี ้

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น    ในบัญชผูีรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส         หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซือ้ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน 

(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ       หรือมีผลทําใหเกิดความ

ไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

  6.4   ในการตดัสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในการทําสัญญา       

          คณะกรรมการประกวดราคา       หรือสํานักงานมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง 

          สภาพฐานะ หรือขอเทจ็จริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   สํานักงานมีสิทธิที่จะ 

          ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลกัฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

6.5 สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ 

   ทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง 

   รายการใด    หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดย 

   ไมพจิารณาจดัซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน 

   สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคา 

   เสียหายใด ๆ  มิได   รวมทั้งสํานักงานจะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวธิ ี

   การทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน   ไมวาจะเปนผูเสนอราคา 

   ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม   หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดย 

   ไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น 

   มาเสนอราคาแทน  เปนตน 

        \6.6… 
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6.6 ในกรณีปรากฏขอเท็จจริง  ภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู

เสนอราคารายอื่น               หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู

ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 

อยางเปนธรรมตามขอ 1.6       สํานักงานมีอาํนาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกดังกลาว  และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปน

ผูทิ้งงาน 

6.7 โดยที่สํานักงานประสงคจะใหการประกวดราคาซื้อคร้ังนี้     สําเร็จลุลวงไปเปนสําคัญ 

คณะกรรมการประกวดราคา     หรือสํานักงานมีสิทธิที่จะเรียกผูเสนอราคารายใดราย

หนึ่งมาชี้แจงรายละเอียดที่เสนอดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรเพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการฯ ไดตามที่เห็นสมควร     รวมทัง้สงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเรียก

ผูเสนอราคาที่มีขอเสนอที่เหมาะสมรายหนึง่รายใดมาเจรจาตอรอง หรือไมเรียกผูหนึ่ง

ผูใดมาเพื่อการนั้น 

6.8 สํานักงานสงวนสิทธิในการยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาในกรณีตอไปน้ี 

6.8.1     ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ 

             ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

6.8.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ 

6.8.3 ผูมีสิทธิเสนอราคา  LOG IN  แลว   แตไมมีการเสนอราคา  หรือเสนอราคา

ผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสงูกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการ

ประมูล 

6.8.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อใน   แบบ บก.008      และแบบยืนยัน

ราคาสุดทายในการเสนอราคา  

 
                           7.    การทาํสัญญาซื้อขาย 

              ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     ตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบ 

สัญญาดังระบุใน ขอ  1.4  ภายใน 10 วัน  นบัถัดจากวันที่ไดรับแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร      และจะตอง

วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากบัรอยละ  5(5%)  ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อมูลซื้อดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส ใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 

         (1)   เงินสด 

         (2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงานโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น 

                                           ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

                 \(3)… 
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           (3)   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน 

                        ขอ 1.5(2) 

         (4)   หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให  

                                          ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย   และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ 

                                          ของธนาคารแหงประเทศไทย     ซึ่งไดแจงชือ่เวยีนใหสวนราชการตาง  ๆ  ทราบแลว    

   โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (2) 

                      (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย     

                      หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน    นบัถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด

ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

8.     การจายเงินตามสัญญา 
                                  สํานักงานจะชาํระเงินคาซื้อพัสดุ    เมื่อผูชนะการประกวดราคาซื้อ (ผูขาย)  ไดติดตั้งและสง 

มอบเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook) พรอมอุปกรณ ภายใน 60 วัน นับถดัจากวันลงนามในสัญญา

ซื้อขาย  ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดใน เอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ ภาคผนวก ก. และ ภาคผนวก ข.     

และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุไดตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว  พรอมท้ังจัดอบรมเจาหนาที่ของสํานักงานตามที่

กําหนดใน ภาคผนวก ค. 

 
          9.    อัตราคาปรับ 

                     เมื่อครบกําหนดติดตั้งสงมอบตามสัญญาแลว ถาผูชนะการประกวดราคา  (ผูขาย)   ไมติดตั้ง

สงมอบระบบคอมพวิเตอรบางสวนหรือทั้งหมดใหแกสํานักงานภายในกําหนดเวลา     หรือสงมอบไมตรงตามสัญญา    

หรือมีคุณสมบตัิไมถูกตองตามสัญญาหรือติดตั้งแลวเสร็จและสงมอบภายในกําหนด     แตใชงานไมไดครบถวนตาม

สัญญา  สํานักงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแตบางสวนได 

                        กรณีสํานกังานยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา  ผูชนะการประกวดราคา(ผูขาย)จะตองชาํระเงิน

คาปรับใหสํานกังานเปนรายวันในอัตรารอยละ  0.20 (ศูนยจุดสองศูนย) ของราคาระบบคอมพวิเตอรทั้งระบบ นับแต

วันถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา  ถึงวันที่ผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ไดนําระบบคอมพิวเตอรมาสงมอบให

สํานักงานจนถูกตองครบถวนและสามารถใชการไดสมบูรณ 

                        การคิดคาปรับ      ในกรณีคอมพิวเตอรที่ตกลงซื้อประกอบเปนชุดแตผูชนะการประกวดราคา 

(ผูขาย) สงมอบติดตั้งขาดสวนหนึ่งสวนใดไปทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ     ใหถือวาระบบคอมพวิเตอรยัง

ตดิตั้งไมสมบูรณ  และใหคิดคาปรับจากราคาระบบคอมพิวเตอรรวมกันทั้งหมด  ในระหวางที่มีการปรับถาสํานักงาน

เห็นวาผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ไมอาจปฏบิัติตามสญัญาตอไปได   สํานักงานจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและ

ริบหลักประกันสัญญา            หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่ตอง

ดําเนินการจัดซื้อใหมนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดดวย 
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รางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook) 

                      -12- 

 10.   การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
         ผูชนะการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดัง 

ระบุใน ขอ 1.4  แลว    ตองใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร       และตองรับประกันความชาํรุด

บกพรองของคอมพวิเตอรที่ซื้อขายภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1  ป   นับถัดจากวันที่สํานักงานไดตรวจรับถูกตอง

เรียบรอย       ถาภายในระยะเวลาดังกลาวการติดตั้งหรือระบบคอมพิวเตอรชาํรุดบกพรองหรือใชงานไมไดทั้งหมด

หรือแตบางสวนและความชํารุดบกพรองของการติดตั้ง หรือคอมพิวเตอรเกิดขึ้นโดยมิใชความผิดของสํานักงาน   ผู

ชนะการประกวดราคาตองรีบจดัการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิม หรือเปล่ียนอุปกรณใหม  โดย

ตองเริ่มจัดการซอมแซมแกไขภายใน  3  วัน   นับแตเวลาที่ไดรับแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรจากสํานักงาน

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสาํนักงาน โดยผูชนะการประกวดราคาตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งส้ิน  

       หากผูชนะการประกวดราคา(ผูขาย)ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดีดังเดิมหรือไมสามารถ 

เปล่ียนสิ่งของใหใหมภายในระยะเวลาดังกลาว     สํานักงานมีสิทธิที่จะนําส่ิงของดังกลาวใหบุคคลภายนอกทําการ

ซอมแซมแกไข         โดยผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ตองเปนผูออกคาใชจายในการจางบุคคลภายนอกทําการ

ซอมแซมแกไขทั้งสิ้นแทนสํานักงาน 

             
11   การใหบรกิารตาง ๆ 

11.1 ผูชนะการประกวดราคาตองจดัอบรมและรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ในการฝกอบรม    

ตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ  ภาคผนวก ค.  รายละเอียด

การฝกอบรม ใหเจาหนาที่ของสํานักงานโดยตองเสนอแผนการจัดอบรมเพื่อขอความ

เห็นชอบจากสาํนักงานกอนดําเนินการฝกอบรมตามแผนดงักลาวใหกับเจาหนาที่ของ

สํานักงาน 

11.2 ผูชนะการประกวดราคาตองรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร  
และอุปกรณที่เสนอตามที่กําหนดในภาคผนวก ข.สถานที่สงมอบและติดตั้ง ให

สามารถทํางานไดสมบูรณถูกตองตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคา

ซื้อ  

     
  12.   ปญหาขอขัดแยงและการตีความ 
          ในกรณีที่มีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมีขอความใดที่ขัดแยงในประกาศ       หรือใน

เอกสารอื่นใดก็ตาม  ซึ่งมีความจําเปนตองวนิิจฉัยตัดสินเพื่อใหการประกวดราคานี้เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักงานสถิติแหงชาติ  สํานักงานสถิติแหงชาติสงวนสิทธิ์ที่จะเปนผูตีความและวินิจฉัยขอขัดแยง

ซึ่งใหถือเปนเด็ดขาดและถึงที่สุด 

 
13.   การแกไขเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

13.1 กอนวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ    สํานักงานสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง     แกไข  

เพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตามที่เห็นสมควร 

           \13.2… 
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13.2 การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตางๆ สํานักงานจะแจงใหผูเสนอราคาทราบ 

         โดยทั่วกนัทุกราย 

13.3 หากสํานักงานพิจารณาแลวเห็นวา   การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตาง  ๆ         

เปนเหตุใหผูเสนอราคาตองใชเวลาในการพิจารณาและเตรียมเอกสารในการเสนอราคา 

         เพิ่มมากขึ้นเพื่อความถกูตองครบถวน    สํานักงานอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาการ  

         ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อไดตามท่ีเห็นสมควร 

 
14. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  

14.1  เงินคาพสัดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

          พ.ศ.2553        การลงนามในสัญญาจะทําไดตอเมื่อสํานักงานไดรับอนุมัติใหใชเงินงบ              

         ประมาณ   และผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติไดอนุมัติใหจัดซื้อแลวเทานั้น 

14.2  กรณีบุคคลภายนอกกลาวอาง หรือใชสิทธิเรียกรองใด ๆ  วามีการละเมิดลิขสิทธิ์  หรือ 

          สิทธิบัตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และหรอื SOFTWARE  ที่ประกวดราคา โดยสํานักงาน 

          ไมไดแกไขดัดแปลงไปจากที่ประกาศประกวดราคา         ผูชนะการประกวดราคาตอง 

          ดําเนินการทั้งปวงเพื่อใหการกลาวอางหรือการเรียกรองระงับส้ินไปโดยเร็ว    ถาผูชนะ 

          การประกวดราคาไมอาจทําได                และสํานักงานตองรับผิดชดใชคาเสียหายให 

          บุคคลภายนอกเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกลาว           ผูชนะการ 

          ประกวดราคาตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย        คาใชจายรวมทั้งคาฤชาธรรมเนียม 

           ตาง  ๆ  แทนสํานักงาน 

                        ทั้งนี้      สํานักงานจะแจงใหผูชนะการประกวดราคาทราบเปนหนังสือเมื่อมีการ 

                                             กลาวอาง หรือเรียกรองคาเสียหายดังกลาวโดยไมชักชา 

                                 14.3  เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย    และไดตกลงซื้อส่ิงของ 

           ตามการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสแลว ถาผูขายจะตองสั่ง     หรือ 

 นําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสน    

 ทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

 คมนาคมประกาศกําหนด      ผูเสนอราคาซึง่เปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา 

 ดวยการสงเสริมการพาณชิยนาวี  ดังนี ้

(1) แจงการสั่ง   หรือนําส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมการ
ขนสงทางน้ําและพาณชยนาว ีภายใน 7 วัน   นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของ

จากตางประเทศ     เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

 

        \(2)… 
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(2) จัดการใหส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย    เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการ

ขนสงทางน้ําและพาณชยนาว ีใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย     ซึ่ง

จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น       หรือเปนของที่รัฐมนตรี 

วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

                (3)   ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 

           สงเสริมการพาณิชยนาวี 

14.4   ผูเสนอราคา  ซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอสํานักงาน 

           แลวจะถอนตัวจากการประกวดราคาฯ มิได       และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอ  

          ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน       

           ขอ  4.9(3)  (4)  และ (5)       มิฉะนั้น  สํานักงานจะรบิหลักประกันซองทันที และอาจ 

           พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น  (ถามี)      รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผู 

           ทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

14.5 ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา  หรือขอตกลงภายในเวลาที่ 

ทางราชการกําหนดดังระบุไวใน ขอ 7    สํานักงานจะริบหลักประกันซองหรือเรียก 

          รองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที   และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ  

           เสียหายอื่น  (ถาม)ี  รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

14.6 สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข        หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให

เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                                  14.7   ขอความและรายละเอียดที่ระบุในประกาศ จะถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย   

 

 

 

                 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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