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รางขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference  :  TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
การประกวดราคาซื้อวัสดุสาํนักงาน   

โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553  จํานวน  11  รายการ 
 

 
1.ความเปนมา 
 การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประชากรของประเทศไทยในรูปของการทําสํามะโนประชากร จัดทําครั้งแรก

เมื่อ พ.ศ. 2452 และตอมาใน พ.ศ. 2462   2472   2480  และ 2490  ซึ่งทั้ง 5 คร้ังนี้จัดทําโดยกระทรวงมหาดไทย  เรียกวา

สํารวจสํามะโนครัว  สํานักงานสถิติแหงชาติรับผิดชอบและดําเนินการจัดทําสํามะโนประชากรครั้งแรก พ.ศ. 2503     

ตามพระราชบญัญัติสถิติ พ.ศ. 2495  และครั้งตอมาจัดทําเมื่อ พ.ศ. 2513  2523  2533  2543  นับตั้งแต พ.ศ. 2513  

เปนตนมา  สํานักงานสถิติแหงชาติไดมีการจัดทําสํามะโนเคหะไปพรอมกับการทําสํามะโนประชากร ซึ่งในป 2553 นี้  

จะเปนการทําสํามะโนประชากรครั้งที่ 11 และเปนการทําสํามะโนเคหะครั้งที่ 5 ในการทําสํามะโนประชากรและเคหะในครั้งนี้ 

ไดแบงพื้นที่ในการปฏิบัติงานออกเปนพื้นที่ยอย เรียกวา เขตแจงนับ เพื่อใหพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ไมซ้ําซอนกัน      

ใชพนักงานเก็บขอมูลทั้งประเทศประมาณ 75,000 คน ปฏิบัตงิานสนามพรอมกันทั่วประเทศในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553  

 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เปนไปตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงตองจดัหาวัสดุ อุปกรณ ดังกลาว  เพือ่ใชในการปฏบิัติงานสนามและใชในสํานักงาน 

 
2.   วัตถุประสงค 
 เพื่อใชเปนอุปกรณในการปฏิบัติงานสนามและใชเปนวัสดุการปฏิบัติงานในสํานักงาน   สําหรับโครงการ     

สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
 
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

3.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยประเภท      

หางหุนสวนสามัญ   หรือหางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด   หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ที่มอีาชีพขายสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อ

ดังกลาว โดยแสดงสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของสํานักทะเบียนหุนสวนบริษัท กรมพัฒนาธุรกจิการคา  กระทรวง

พาณิชย  ที่ออกใหหรือรับรองไวไมเกิน 6 เดือน  นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา   

3.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 3.3   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแต

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

 3.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกบัผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา  

หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 
4.   รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
  วัสดุสํานักงาน  จํานวน  11  รายการ  แตละรายการมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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 4.1 ซองพลาสติกใสปายชื่อพรอมสายคลองคอสีสม  จํานวน 85,000 อัน 

  ชนิดแนวนอน  สําหรับใสบัตรที่มีความกวาง 5.5 ซม. ยาว 8.5 ซม. 

 4.2 ดินสอกด ขนาด 0.7  (มียางลบ มียางรองนิ้ว คละสี จํานวน 85,000 แทง 

  หัวเหล็กพับเก็บได)   

 4.3 ไสดินสอ Hi - Polymer 2B ขนาด 0.7 (1 หลอด มี 12 ไส) จํานวน 85,000 หลอด 

 4.4 ยางลบดินสอ (Hi-polymer) จํานวน 85,000 กอน 

 4.5 ที่เย็บกระดาษ สําหรบัใชกับลวดเย็บกระดาษ เบอร 35    จํานวน     5,700 อัน 

 4.6 กรรไกร   (ความยาวประมาณ 8 นิ้ว)   จํานวน    5,700  อัน 

 4.7 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 35    (กลองละ 1,000 ตัว)  จํานวน 11,300 กลอง 

  ISO 9001 : 2000  

 4.8 ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ (แบบชอน)  จํานวน    2,600 อัน 

 4.9 เชือกกลุมขาว (30 เสน ขนาดไมนอยกวา 70 กรัม ไมรวมแกน)  จํานวน   56,200 กลุม 

 4.10 ปากกาเคมี หัวกลม ดามโลหะ  สีน้ําเงิน    จาํนวน     5,800   ดาม 

 4.11 ปากกาเคมี หัวกลม ดามโลหะ  สีแดง     จํานวน     5,800   ดาม 
 

5.   ระยะเวลาการดําเนินการ 
 เดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2553  หรือประมาณ  3  เดือน  
 

6. ระยะเวลาสงมอบงาน และการเบิกจายเงิน 

 สงมอบวัสดุทุกรายการ  ภายในวันที่ 12  เมษายน 2553  และเบิกจายงวดเดียวเมื่อสงมอบงานครบถวน

ถูกตองตามที่กําหนด 
 

7.   วงเงินงบประมาณ 
 7,200,000  บาท  (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน)  

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบทาย 
สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดไดที่ เว็บไซตของสํานักงาน  www.nso.go.th 

   (ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ 

         (นางสาวอรนุช  หุตะชาต) 

   (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 

                          (นางอรศรี  ฮินทาไม) 

   (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 

          (นางสาวกรรณิการ  เสนา) 

   (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 

       (นางสาวนภัสสร  หอมวงศ) 

   (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 

                                 (นายสุริยา  บัวเนียม) 
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   (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 

      (นายสมพงษ  วัฒนาชัยยงกุล) 

   (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 

                (นางสาวศิริพร  ประสานสันติ) 
 

 

หมายเหตุ สงขอเสนอแนะ หรือ คําวจิารณ  เปนลายลักษณอักษรโดยเปดเผยไดที่ 

  1.  ทางไปรษณยีสงถึง   กลุมพัสดุ   สํานักบริหารกลาง    

       สํานักงานสถิติแหงชาติ    

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

       อาคาร B  ชั้น 1  ถนนแจงวัฒนะ  เขตหลักส่ี 

       กรุงเทพมหานคร  10210 

  2.  ทางโทรสาร    0  2143  8113 

  3.  ทางอีเมล    oprocure@nso.go.th 

  ผูเสนอแนะหรือวิจารณ ตองระบุชือ่  นามสกลุ , ชื่อนิติบุคคล  เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได  ,Email 

Address  ใหชดัเจน  มิฉะนั้นสํานักงานฯ  จะไมรับพจิารณาขอเสนอแนะหรือคําวิจารณดังกลาว 
 
 

 
 
 



 
(ราง) 

 
เอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  .../2553 

             ซื้อวัสดุสํานักงาน  โครงการสาํมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553  จํานวน  11  รายการ             
                                           ตามประกาศสํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ลงวันที่       กุมภาพันธ  2553 
                                             …................................  

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “สํานักงาน”   มีความประสงคจะเรียกประกวดราคาซื้อ

วัสดุสํานักงาน โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 จํานวน 11 รายการ   ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

 
ขอ 1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส               

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 

 
 ขอ 2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  2.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

   ประเภทหางหุนสวนสามัญ  หรือหางหุนสวนจาํกัด  บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจาํกัด 

   ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว    โดยแสดงสําเนาหนังสือรับรองการ         

   จดทะเบียนของสํานักทะเบยีนหุนสวนบริษัท  กรมพัฒนาธุรกจิการคา  กระทรวงพาณชิย       

   ที่ออกใหหรือรับรองไวไมเกิน  6  เดือน  นบัถึงวันยื่นซองเสนอราคา   

     2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  และได 

 แจงเวียนชือ่แลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน  

  ตามระเบียบของทางราชการ 
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      2.3    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    หรือตองไมเปน  

 ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา     กบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส      

 ณ     วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการ  

 อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 

2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

2.5 ผูเสนอราคาจะตองเปนรายเดียวกันกับผูที่ขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง   

        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    ผูมีอาํนาจควบคมุ    (ถามี)  พรอมประทับตราและลงนาม 

 รับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

       นิติบุคคล  ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยที่ออกใหหรือรับรอง 

 ใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยืน่เอกสารประกวดราคา และหนังสือบริคณหสนธิ 

 บัญชีรายชือ่กรรมการผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี   และบัญชีผูถือหุน 

 รายใหญ พรอมประทับตราและรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน  

(2)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา     ใหยื่นสําเนา 

 สัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนผูรวมคา  และในกรณี 

 ที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือ 

 เดินทาง   หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

(3)    สําเนาใบทะเบียนการคา  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาบตัรประจําตัว 

 ผูเสียภาษีอากรของนิติบุคคล       พรอมประทับตราและรับรองสําเนาถูกตองใน 

          เอกสารทุกแผน 

                      (4)    บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมด   ที่ไดยืน่ตามแบบในขอ 1.7(1) 
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3.2  สวนที่ 2  ตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
(1)  แบบใบยื่นขอเสนอการประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่เปนตนฉบับ 1  ชุด และ

สําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก  3   ชุด 

(2) ตัวอยางวัสดุหรือแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดทุี่เสนอ   

ทุกรายการ  ตามขอ 4.3 พรอมทั้งระบุดวยวาเปนตัวอยางวัสดุรายการที่เทาไร 

(3) หนังสือมอบอํานาจที่ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหผูอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทนหรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประกวดราคา

แทน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ และผูรับมอบอํานาจที่ลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง  1  ชุด 

   (5)  หลักประกันซอง ตามขอ 5 

(6)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้และการจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส จาํนวน  3  ชุด 

(7) บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมด   ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7(2) 

ผูเสนอราคาจะตองรับรองวาเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพรอมกบัซองใบเสนอราคาดังกลาว 

ขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 

4.   การเสนอราคา 
4.1 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น โดยตองเสนอราคาทุกรายการตามที่

กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและจะตอง

กรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมอืชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน 

 4.2 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดูราง  

  สัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาซื้อ 

  ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส   เมื่อยื่นเอกสารประกวดราคาแลวคณะกรรมการประกวดราคาจะ    

ถือวาผูเสนอราคาไดเขาใจรายละเอียดเงื่อนไขขอกําหนดในเอกสารการประกวดราคา

ทุกประการแลว  ผูเสนอราคาจะขอแกไขเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม  หรือทําประการใด

เกี่ยวกับเอกสารที่ยื่นแลวมิได  เวนแตจะไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้

ตองไมเปนผลใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

 4.3 ผูเสนอราคาตองยื่นตัวอยางวัสดุหรือแคตตาล็อกและรายละเอียดแสดงคุณลักษณะเฉพาะ 

  ของวัสดุที่ประกวดราคาซื้อ  ซึ่งลงลายมือชือ่พรอมประทบัตราในเอกสารทุกแผน จํานวน  

1 ชุด  ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1  และเอกสารสวนที่ 2  เพื่อประกอบการพิจารณา  

หลักฐานดังกลาวสํานักงานจะยึดไวเปนเอกสารทางราชการ  ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช

แลว สํานักงานจะคืนใหแกผูเสนอราคา  ทั้งนี้สํานักงานจะไมรับผิดชอบในความ

เสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว 
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 เอกสารที่เปนตนฉบับ  1  ชุด  ตองระบุหัวขอกํากับ และขีดเสนใตขอความลงใน

แคตตาล็อก และเอกสารที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เสนอ ตาม

รายละเอียดขอกําหนดในเอกสารแนบทายประกวดราคาใหชัดเจน  เพื่อคณะกรรมการฯ 

จะไดพจิารณาเอกสารและแคตตาล็อกที่ผูเขาเสนอราคาไดเสนอมานั้นวามีคุณสมบัติและ

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาหรือไมซึ่งคณะกรรมการฯ  

ถือเปนสาระสําคัญในการพิจาณาผลการประกวดราคา 

 สําหรับแคตตาล็อก หรือเอกสารที่แนบใหพิจารณาหากเปนสําเนารูปถาย ตอง

รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอาํนาจทําการแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวด

ราคาประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกหรือเอกสารดังกลาว  ผูเสนอราคาตองนํามา

ใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน 2 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงดวยวาจาหรือลาย

ลักษณอักษรจากคณะกรรมการฯ 

 4.4 ผูเสนอราคาที่ประสงคจะเขายื่นซองเสนอราคาทุกราย       จะตองเขารับฟงรายละเอียด 

  เพิ่มเติมในการยื่นซองเสนอราคา ในวันที่...........  เวลา ......... ถึง .......... น. โดยไป

พรอมกัน   ณ   กลุมพัสดุ  สํานักบริหารกลาง  สํานักงานสถิติแหงชาติ  อาคาร B  ชั้น 1  

ผูเสนอราคาที่ไมเขารับฟงรายละเอียดเพิ่มเติมตามวันเวลาที่กําหนดสํานักงานจะถือวา   

ผูนั้นไดรับทราบปญหาและเขาใจเงื่อนไขในการเสนอราคาครั้งนี้กับทางสํานักงาน 

โดยตลอดแลว จะยกเปนเหตุขึ้นกลาวอางหรือโตแยงในภายหลังกับทางสํานักงานไมได 

ไมวากรณีใดๆ 

 ผูที่เขารับฟงรายละเอียดเพิ่มเติมตองเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนติิบุคคล 

หรือเปนผูรับมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอาํนาจใหเขาฟงรายละเอียดเพิ่มเติมพรอม

สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับมอบและตองลงลายมือชือ่ไวเปนหลกัฐานทุกราย   

 4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   ในวันที่ 

............ ระหวางเวลา  ...........  น.  ถึง  ........... น.   ณ    กลุมพัสดุ  สํานักบริหารกลาง  

สํานักงานสถิติแหงชาติ   อาคาร  B  ชั้น  1 

   เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส

แลว   จะไมรับเอกสารใด  ๆ  เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

   คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอ

ราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอืน่หรือเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนกิสตาม    ขอ    

1.6    (1)   ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้ง

ตรวจสอบขอเสนอตามขอ  3.2   และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณา

เฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธอีื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคา

รับทราบแลว 
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        หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา

ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออก

จากการเปนผูเสนอราคา  และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผู

ทิ้งงาน 

 ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน  เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผู

เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื้อ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค   อาจ

อุทธรณคําส่ังดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  3 วัน  นับแตวันที่ไดรับ 

แจงจากคณะกรรมการประกวดราคา   การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหา

พัสดุใหถือเปนที่สุด 

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา      กระบวนการเสนอราคาซื้อทาง

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดาํเนินการตอไปใหแลวเสร็จ    ภายในเวลาที่ 

กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทน

ผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อแกไขขอขัดของแลวจะ

ใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป   จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ

ราคาที่ยังเหลือกอนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา   แตตองส้ินสุดกระบวนการเสนอ 

ราคาภายในวันเดียวกัน     เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอ

ราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได      ประธานคณะกรรมการ

ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อ

เร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม         โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใน

สถานที่นั้นทราบ 

       คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวาง

การประกวดราคาฯ  เพือ่ใหการประกวดราคาฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

4.6   ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัตดิังนี้ 

(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง  ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส 

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ 
ราคา  7,200,000.- บาท (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน) 

(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถาม)ี รวม

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
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(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส   จะตองต่ํากวา

ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประกวดราคาฯ   เสร็จส้ินแลว

จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ราคาที่ยืนยันจะตอง

ตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  60 วนั  นบัแตวันยืนยันราคา

สุดทาย (วนัยืนยันราคาสุดทายคือวันที ่ .................. พ.ศ. 2553) โดยภายในกําหนด

ยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคา

มิได 

(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ   ตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวด

ราคาฯ        และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    

ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                       
5.    หลักประกันซอง 
       ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค   เปนจํานวน

เงิน  360,000.-  บาท   (สามแสนหกหมื่นบาทถวน)    โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแต

วันยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด   ดังตอไปน้ี 

5.1  เงินสด 

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน    โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน 

เทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน     ดังระบุใน 

ขอ 1.5(1) 

5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน     หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย     และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ

ของธนาคารแหงประเทศไทย     ซึ่งไดแจงชือ่เวียนใหสวนราชการตาง  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   สํานกังานจะพิจารณาตัดสิน 

ดวยราคารวมทุกรายการต่ําสุด 

 6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2       หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตาม ขอ 3   หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพจิารณา

ขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น       เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย       

หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส   

  ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ      ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ

สํานักงานเทานั้น        

 6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา      โดยไมมีการผอนผันในกรณี

ดังตอไปน้ี 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส        หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคา

ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน 

(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ 

ดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิสที่เปนสาระสําคญั หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบ

เสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา   

คณะกรรมการประกวดราคา       หรือสํานักงานมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง

สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอืน่ใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   สํานักงานมีสิทธิที่จะ

ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

6.5   สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ 

ทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใด   หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดย

ไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรอง

คาเสียหายใด ๆ  มิได  รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน   ไมวาจะเปนผูเสนอ

ราคาที่ไดรับการคัดเลอืกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ

โดยไมสุจริต เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชือ่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

อื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
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ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่าํสุด เสนอราคาต่าํจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิการ

ตามเอกสารประกวดราคาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือสํานักงานจะใหผูเสนอ

ราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงาน

ตามประกาศประกวดราคาใหแลวเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได 

สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

6.6 ในกรณีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู

เสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการ

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

ตามขอ 1.6   สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก

ดังกลาว  และสํานักงานจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

6.7 โดยที่สํานักงานประสงคจะใหการประกวดราคาซื้อคร้ังนี้    สําเร็จลุลวงไปเปนสําคัญ 

คณะกรรมการประกวดราคา     หรือสํานักงานมีสิทธิที่จะเรียกผูเสนอราคารายใดราย

หนึ่งมาชี้แจงรายละเอียดที่เสนอดวยวาจา  หรือเปนลายลักษณอักษรเพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการฯ ไดตามที่เห็นสมควร     รวมทั้งสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเรียก

ผูเสนอราคาที่มีขอเสนอที่เหมาะสมรายหนึง่รายใดมาเจรจาตอรอง หรอืไมเรียกผูหนึ่ง

ผูใดมาเพื่อการนั้น 

6.8 สํานักงานสงวนสิทธิในการยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาในกรณีตอไปน้ี 

6.8.1     ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด     

6.8.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ 

6.8.3 ผูมีสิทธิเสนอราคา   LOG IN  แลว   แตไมมกีารเสนอราคา   หรือเสนอราคา

ผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา    หรือเทากับราคาเริ่มตนการ

ประมูล 

6.8.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก.008     และแบบยืนยันราคา

สุดทายในการเสนอราคา 

                           7.    การทาํสัญญาซื้อขาย 
        ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส      ตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบ

สัญญาดังระบุใน ขอ  1.4  ภายใน 10 วัน  นบัถัดจากวันที่ไดรับแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร      และจะตอง

วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากบัรอยละ 5 (5%) ของราคาที่ประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส

ไดใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
 

 

   \(1) เงินสด... 
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         (1)   เงินสด 

         (2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงานโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น 

                                           ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

           (3)   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน    ดังระบุใน 

                        ขอ 1.5(2) 

                  (4)   หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน     หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให  

                                          ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย      และประกอบธุรกจิค้ําประกันตามประกาศ 

                                          ของธนาคารแหงประเทศไทย     ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ  ทราบแลว    

   โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (2) 

                      (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                      หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน    นบัถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด

ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

8.     การจายเงินตามสัญญา 
                                 สํานักงานจะชาํระเงินคาซื้อพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ   เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทํา

การตรวจรับถูกตองตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ  และผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ไดทําการสง

มอบพัสดุดังกลาว    ณ   สํานกังานสถิติแหงชาติครบถวนถกูตองตามสัญญา 
 

9. อัตราคาปรบั 
              คาปรับตามแบบสัญญาซือ้ขายขอ 10   จะกาํหนดในอัตรารอยละ 0.20 (ศูนยจุดสองศูนย) 

ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบ    นบัแตวนัถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผูขายไดนําส่ิงของมาสง

มอบใหแกผูซือ้จนถูกตองครบถวน 

 
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

        ผูชนะการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบ

ดังระบุในขอ  1.4  แลวแตกรณี    จะตองรับประกนัความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกดิขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับถูกตอง โดยผูชนะการ

ประกวดราคา (ผูขาย) ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง

ความชาํรุดบกพรอง ถาผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย)    ไมสามารถปฏบิัติตามไดสํานักงานมีสิทธิจาง

บุคคลภายนอกทําการซอมแซมแกไข โดยผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ตองรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ แทน

สํานักงานทั้งสิ้น 
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  11.   ปญหาขอขัดแยงและการตีความ 
          ในกรณีที่มีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมีขอความใดที่ขัดแยงในประกาศ       หรือใน

เอกสารอื่นใดก็ตาม  ซึ่งมีความจําเปนตองวนิิจฉัยตัดสินเพื่อใหการประกวดราคานี้เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักงาน    สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะเปนผูตีความและวนิิจฉัยขอขัดแยงซึ่งใหถือเปนเด็ดขาดและ

ถึงที่สุด  ผูเสนอราคาจะโตแยงหรือคัดคานมิได 

 
  12.   การแกไขเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
 12.1 กอนวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ  สํานักงานสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง    แกไข 

  เพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตามที่เห็นสมควร 

12.2 การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตางๆ สํานักงานจะแจงใหผูเสนอราคาทราบ 

โดยทั่วกันทุกราย 

12.3 หากสํานักงานพิจารณาแลวเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตาง  ๆ    

 เปนเหตุใหผูเสนอราคาตองใชเวลาในการพิจารณาและเตรียมเอกสารในการเสนอ 

 ราคาเพิ่มมากขึ้นเพื่อความถูกตองครบถวน       สํานักงานอาจจะพิจารณาขยาย 

 ระยะเวลาการยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อไดตามที่เห็นสมควร 

  
13. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  

13.1 เงินคาพัสดุสําหรับการจัดซือ้ครั้งนี้ใชเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

การลงนามในสัญญาจะทําไดตอเมื่อผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ  ไดอนุมัติให

จัดซื้อแลวเทานั้น  สํานักงานขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการประกวดราคา หากไมได

รับอนุมัติเงินงบประมาณทั้งรายการหรือบางสวน  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย

ใดๆ มิได   

13.2 เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย  และไดตกลงซื้อพัสดุตาม 

การประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองส่ังหรือนํา

ส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทาง

ที่มีเรือไทยเดินอยู   และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมการพาณชิยนาวี  ดังนี ้

(1) แจงการสั่ง หรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมการขนสงทาง

น้ําและพาณิชยนาวี    ภายใน   7   วัน     นบัตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจาก 

ตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน 

ใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
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(2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 

จากตางประเทศมายังประเทศไทย     เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสง 

ทางน้ําและพาณิชยนาวี  ใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตอง 

ไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น      หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

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

   สงเสริมการพาณิชยนาว ี

13.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอสํานักงาน 

 แลวจะถอนตัวจากการประกวดราคาฯ  มิได      และเมือ่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอ  

 ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กาํหนด 

 ในขอ  4 .6 (3)  (4)  และ  (5)   มิฉะนั้นสํานักงานจะริบหลักประกันซองทันที และอาจ 

 พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น   (ถามี)   รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผู 

 ทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

13.4 ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา    หรือขอตกลงภายในเวลาที่ 

ทางราชการกําหนดดังระบุไวใน  ขอ  7  สํานักงานจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรอง

จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ

เสียหายอื่น  (ถาม)ี  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

13.5 สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกาํหนดในแบบสัญญาใหเปนไป

ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

13.6 ขอความและรายละเอียดที่ระบุในประกาศ จะถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย   

 

 

 

                 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                                                                                                    กมุภาพันธ  2553 
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ราง 
เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซือ้ 

วัสดุสํานักงาน  โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553  จาํนวน  11  รายการ 
ตามประกาศสํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ลงวันที่ ...............2553 
 

รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสํานักงาน จํานวน  11  รายการ  ที่จะซื้อครั้งนี ้
1. ซองพลาสติกใสปายชือ่พรอมสายคลองคอสีสม      จํานวน 85,000 อัน 

 ชนิดแนวนอน  สําหรับใสบัตรที่มีความกวาง 5.5 ซม. ยาว 8.5 ซม. 

2. ดินสอกด ขนาด 0.7  (มียางลบ มียางรองนิ้ว คละสี  หัวเหล็กพับเก็บได)    จํานวน 85,000 แทง 

3. ไสดินสอ Hi - Polymer 2B ขนาด 0.7 (1 หลอด มี 12 ไส)    จํานวน 85,000 หลอด 

4. ยางลบดินสอ (Hi-polymer)       จํานวน 85,000 กอน 

5. ที่เย็บกระดาษ สําหรับใชกบัลวดเย็บกระดาษ เบอร 35       จํานวน     5,700 อัน 

6. กรรไกร   (ความยาวประมาณ 8 นิ้ว)        จํานวน    5,700  อัน 

7. ลวดเย็บกระดาษ เบอร 35    (กลองละ 1,000 ตัว)  ISO 9001 : 2000  จํานวน 11,300 กลอง 

8. ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ (แบบชอน)       จํานวน    2,600 อัน 

9. เชือกกลุมขาว (30 เสน ขนาดไมนอยกวา 70 กรัม ไมรวมแกน)    จํานวน   56,200 กลุม 

10. ปากกาเคมี หัวกลม ดามโลหะ  สีน้ําเงิน        จํานวน     5,800   ดาม 

11. ปากกาเคมี หัวกลม ดามโลหะ  สีแดง          จํานวน     5,800   ดาม
  
กําหนดสงมอบ  ทุกรายการภายในวันที่ 12 เมษายน 2553   ณ    สํานักงานสถติิแหงชาติ 

 

…………………………………. 

 


