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                  ร่าง                                              
    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ ......./2555 

            การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ่เพื่อทดแทนระบบ 
             เมนเฟรม (Mainframe)  ระยะที่ 2  พ.ศ.2555 

         ตามประกาศส านักงานสถิติแห่งชาติ 
                                           ลงวันที่ ........................... 
  
 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ส านักงาน”   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ่เพ่ือทดแทนระบบเมนเฟรม  (Mainframe) ระยะ
ที่ 2  พ.ศ.2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปรากฏตามเอกสารแนบท้าย    
ซ่ึงต่อไปในเอกสารนี้รวมเรียกว่า  “ระบบคอมพิวเตอร์”  ระบบคอมพิวเตอร์ที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ 
ไม่เคยใช้งานมาก่อน   ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที    และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉ์บับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังนี้ 
 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  1.2   แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   1.3   หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                          1.4   แบบสัญญาซื้อขาย 
       1.5   แบบหนังสือค้ าประกัน 

    (1) หลักประกันซอง 
  (2) หลักประกันสัญญา 

     1.6  บทนิยาม 
      (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

            (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
     1.7  แบบบัญชีเอกสาร 

                 (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                                 (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 
   2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

             2.1   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
                 และพาณิชย์ในประเทศไทย    มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขาย 
                       พัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  โดยแสดงส าเนา 
                 หนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ที่ออก 
                 ให้หรือรบัรองให้ไม่เกิน  6  เดือน  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ 

           2.2   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง 
                    ราชการ  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ   
                  แล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม 
                  ระเบียบของทางราชการ 

 

\2.3 ผู้ประสงค.์.. 
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 2.3   ผู้ประสงค์จะเสนอราคา   ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ 
        ราคารายอื่น   และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง  
        อิเล็กทรอนิกส์    ณ    วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
        หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ตาม 
        ข้อ 1.6 
 2.4   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธ 
        ไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ 
        และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                         2.5   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานในการด าเนินงานให้กับหน่วยงานราชการ หรือ 
        รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนอันเชื่อถือได้  และผลงานที่เสนอต้องมีคุณสมบัติ  
        ครบทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

       2.5.1  การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
                  2.5.2  การพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร 
                  2.5.3  การพัฒนาระบบคลังข้อมูล 
                          โดยผลงานที่เสนอต้องเป็นผลงานอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน  5  ปี   นับจากวันที่แล้ว 
                      เสร็จจนถึงวันยื่นซองประกวดราคา      โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบส าเนา 
                      เอกสารมาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อให้ครบทั้ง 3 รายการ ดังนี้ 

       (1)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน 
       (2)  ส าเนาสัญญากับหน่วยงาน  
       (3)  ส าเนาแผนการบริหารโครงการ  หรือเอกสารอื่นใดท่ีแสดงให้เห็นการ 
                     บริหารโครงการที่ผา่นมา  

     ถ้าผลงานที่เสนอในหนึ่งสัญญานั้น ไม่มีผลงานครบทั้ง 3 ด้าน       ผู้ประสงค์จะ 
 เสนอราคาต้องแยกผลงานและส าเนาเอกสารออกเป็นชุดให้ตรงกัน    พร้อมทั้งระบุ 
 ชุดใดเป็นผลงานเรื่องใด และจัดท าค าอธิบายโดยย่อของงานประกอบ        ซึ่งคณะ 
 กรรมการประกวดราคาถือเป็นสาระส าคัญในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์ 
 จะเสนอราคา 

2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน  ISO 9000 Series โดยต้อง 
มีเอกสารรับรองคุณภาพจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบคุณภาพ ที่ยังไม่หมดอายนุ ามาแสดง 

       ในวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ        ซ่ึงคณะกรรมการประกวดราคาถือเป็นสาระ 
       ส าคัญในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
2.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นรายเดียวกันกับผู้ที่ขอรับเอกสารการประกวดราคา

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กับทางส านักงานเท่านั้น จะโอนสิทธิ์ให้ผู้อ่ืนเข้าเสนอราคา
แทนมิได้ 

2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย    หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เรียบร้อยแล้ว 

        \2.10 ผู้ประสงค.์.. 
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2.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน    เว้นแต่การ
รับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงิน
สดก็ได้ 

            3.  หลักฐานการเสนอราคา 
     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดย  แยกเป็น 2 ส่วน  คือ 
     3.1   ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด   
     ทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ 
     หรือรบัรองให้ไม่เกิน 6 เดือน  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาและบัญชี 
     รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม   พร้อมประทับตราและลงนาม 
     รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น 
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด     ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้
หรือรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา       และ
หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ    ผู้มีอ านาจควบคุม   
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมประทับตราและรับรองส าเนาถูกต้องใน
เอกสารทุกแผ่น 

(2) ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ 
บุคคลให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึง 
การเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                      (3)   ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคา   เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ 
                                      เป็นผู้ร่วมค้า   ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า     ส าเนาบัตรประจ าตัว 
                                      ประชาชนผู้ร่วมค้า   และในกรณทีีผู่้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่ 

       สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ 
       บุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
(4)  ส าเนาใบทะเบียนการค้า  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ส าเนาบัตรประจ า 

ตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคลพร้อมประทับตราและรับรองส าเนาถูกต้องใน 
                                      เอกสารทุกแผ่น 

                 (5)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ทีไ่ด้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7(1) 

3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารหมายเลข 1) ที่

เป็นต้นฉบับ 1  ชุด   และส าเนาที่ประทับตราพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
อีก.... ชุด 

(2) แคตตาล็อกและหรือแบบรูป และเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   
(เอกสารหมายเลข 3) ตามข้อ 4.5  ทีเ่ป็นต้นฉบับ 1 ชุด   และส าเนาที่ประทับ 

     ตราพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องอีก .... ชุด 
          \(3) เอกสาร... 
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(3) เอกสารแสดงคุณสมบัติตามข้อ 2.5 และข้อ 2.6  ที่เป็นต้นฉบับ  1 ชุด    และ

ส าเนาที่ประทับตราพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องอีก ......ชุด 
(4)  ใบเสนอราคาค่าบ ารุงรักษาฯ (เอกสารหมายเลข 2) ตามข้อ 4.4  ที่เป็นต้นฉบับ 
     1 ชุด  และส าเนาที่ประทับตราพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องอีก ....... ชุด 
(5) เอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดในข้อ 4.6, ข้อ 10 และข้อ 11   ที่เป็นต้นฉบับ 1 

ชุด  และส าเนาที่ประทับตราพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องอีก  .... ชุด 
(6) หนังสือมอบอ านาจที่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคามอบอ านาจให้ผู้อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทนหรือด าเนินการใด ๆ  เกี่ยว 
กับการประกวดราคาแทน  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอ านาจที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  1  ชุด 

   (7)  หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
(8)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ  
     1.3   โดยต้องลงนามและประทับตราโดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้รับมอบ 
     อ านาจ  จ านวน 3 ชุด 
(9)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมด  ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7(2) 

       
4.   การเสนอราคา 

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอ   ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งสิ้น       ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ต้องเสนอราคาตามที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์          และจะตอ้งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยืนยัน 
ราคาสุดท้าย  (วันยืนยันราคาสุดท้ายคือวันที่  .......................) โดยภายในก าหนดยืน 
ราคา       ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน 
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

      4.3  ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะต้องส่งมอบและติดตั้งพัสดุที่เสนอ    ณ     ส านักงานสถิติ 
                               แห่งชาต ิ ภายใน 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาให้ใช้งานได้สมบูรณ์ถูกต้อง 
                               ตามสัญญา 

4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องเสนอรายละเอียดขั้นตอนการให้บริการบ ารุงรักษาฯ  
 ระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอในระหว่างการรับประกันความช ารุดบกพร่องและหลังหมด  
 ประกันสัญญาหรือสิ้นสุดการรับประกันความช ารุดบกพร่อง      พร้อมทั้งเสนอราคา 
 ค่าบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอ   หลังหมดประกัน 
 สัญญา หรือสิ้นสุดการรับประกันความช ารุดบกพร่องเป็นระยะเวลา 5 ปี    (เอกสาร 
 หมายเลข 2) ก าหนดคาบเวลาการบ ารุงรักษาฯ วันจันทร์ – วันศุกร์        ตั้งแต่เวลา  
 08.30 น. - 16.30 น.   อย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง   มีช่างผู้ช านาญในการให้บริการ 
 บ ารุงรักษาฯ โดยเสนอเป็นราคารวมในแต่ละปี ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ 
 
         \ค่าใช้จ่าย... 
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 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จ าแนกออกเป็นค่าบ ารุงรักษาในส่วนของฮาร์ดแวร์ 
 และซอฟท์แวร์ ตามรายละเอียดที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายการประกวดราคาซื้อ 
    ราคาค่าบริการบ ารุงรักษาฯ ที่เสนอต้องไม่รวมอยู่ในราคาระบบคอมพิวเตอร์ที่
เสนอราคา                      
     รายละเอียดการให้บริการบ ารุงรักษาฯ  และราคาค่าบริการบ ารุงรักษาฯ  ดัง 
กล่าว  คณะกรรมการประกวดราคาจะน ามาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประสงค์
จะเสนอราคา     การคิดราคาค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาฯ สูงกว่าความเป็นจริงอาจ
ไม่ได้รับการพิจารณา       และในกรณีท่ีส านักงานประสงค์จะท าสัญญาจ้างบริการ
บ ารุงรักษาฯ กับผู้ชนะการประกวดราคาหลังหมดประกันสัญญา  ซึ่งค่าบริการบ ารุง 
รักษาฯ และรายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการบ ารุงรักษาฯ   หลังหมดประกันสัญญา
ในแต่ละปจีะต้องเป็นไปตามที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ยื่นเสนอไว้ จะเปลี่ยนแปลง
ราคาหรือเสนอราคาต่างไปจากเดิมไม่ได้    เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากส านักงาน      
และส านักงานขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาตกลงท าสัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาฯ 
ราคาค่าบริการบ ารุงรักษาฯ  และอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร    ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของ
ส านักงานเป็นส าคัญ 

4.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและเอกสารแสดงราย 
      ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารหมายเลข 3)       ของระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอ       

ราคาทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์      ตามท่ีก าหนดในเอกสารแนบท้ายการประกวด 
      ราคาซื้อ      พร้อมทั้งเอกสารแสดงหลักฐานการได้รับมาตรฐานต่าง  ๆ   ของระบบ  
      คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีเสนอที่เป็นต้นฉบับ 1 ชุด ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมประทับ 
      ตราในแคตตาล็อกและเอกสารทุกแผ่น    และส าเนาที่ประทับตราและลงนามรับรอง 
      ถูกต้องอีก ..... ชุด ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และ เอกสารส่วนที่ 2  เพ่ือประกอบการ 
      พิจารณา  หลักฐานดังกล่าวส านักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารทางราชการ 

เอกสารที่เป็นต้นฉบับ 1 ชุด และส าเนาอีก..... ชุด    ต้องระบุหัวข้อและขีดเส้นใต้ 
                               ข้อความลงในแคตตาล็อกและหรือเอกสารที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  
                               ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเสนอราคา  ตามข้อก าหนดในเอกสารแนบท้ายการ 
                               ประกวดราคาให้ชัดเจน  เพ่ือคณะกรรมการประกวดราคาจะได้พิจารณาเอกสารและ 
                               แคตตาล็อกที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้เสนอมานั้นว่ามีคุณสมบัติ   และคุณลักษณะ 
                               เฉพาะตรงตามท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาหรือไม่  ซึ่งคณะกรรมการฯ ถือเป็น 

สาระส าคัญในการพิจารณาผลการประกวดราคา     
       ส าหรับแคตตาล็อกหรือเอกสารที่แนบให้พิจารณา ถ้าเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้อง 
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล     หากคณะกรรมการ
ประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกหรือเอกสารดังกล่าว      ผู้
ประสงคจ์ะเสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ
ภายใน  2  วันท าการ   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการฯ ด้วยวาจาหรือเป็น
ลายลักษณ์อักษร   

4.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสารดังต่อไปนี้        มาในวันยื่น 
      เอกสารประกวดราคา    ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาใช้ประกอบการพิจารณาคัด 
      เลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคาเพ่ือประเมินระดับความสามารถตามวิธีการทีก่ าหนดใน 
      ข้อ 6.3(2) 
           \4.6.1… 
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 4.6.1  ความสามารถในการบริหารโครงการ 
 4.6.2  ความสามารถของทีมงาน 
 4.6.3  ความสามารถการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 4.6.4  ความสามารถในการปรับปรุงระบบเว็บหลักส านักงานสถิติแห่งชาติด้วย 
          ระบบ ECMS 
 4.6.5  ความสามารถในการปรับปรุงระบบน าเสนอข้อมูลและให้บริการข้อมูลสถิติ 
        ด้วยระบบ BI (Business Intelligent)  

 4.6.6  ความสามารถในการพัฒนาการจัดท า E-Book 
 4.6.7  แผนการบ ารุงรักษาและรายละเอียดขอบเขตการให้บริการบ ารุงรักษาฯ  
         ระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอราคาระหว่างการรับประกันความช ารุดบกพร่อง   
          และหลังหมดประกันสัญญาหรือสิ้นสุดการรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
          ตามข้อ 4.4 
 4.6.8  เสนอแผนการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ   ตาม 
         รายละเอียดที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายประกวดราคา     

4.7  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ      ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ 
เอกสารประกวดราคาซื้อทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร 
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์          
     เมื่อยื่นเอกสารประกวดราคาแล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะถือว่าผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคา เข้าใจรายละเอียดเงื่อนไข ข้อก าหนดในเอกสารการประกวดราคาทุก 
ประการแล้ว      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม หรือท า 
ประการใดเกี่ยวกับเอกสารที่ยื่นแล้วมิได้       เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคณะ  
กรรมการฯ  ทั้งนี ้ต้องไม่เป็นผลให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอ 
ราคารายอื่น 

4.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์จ่า 
       หน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ     โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า    
       “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  เลขท่ี  
        ...............” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที.่.....................................  
        ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  ถึง  11.30 น.   ณ  กลุ่มพัสด ุ ส านักบริหารกลาง  ส านักงานสถิต ิ
       แห่งชาติ  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบ)ี  
       ชั้น 1 
        เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว       
       จะไม่รับเอกสารใด  ๆ  เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

                        คณะกรรมการประกวดราคา   จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป้ระสงค์จะ 
                      เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงค ์

           จะเสนอราคารายอื่น   หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ระสงค์จะเสนอราคา 
           กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6(1)  ณ   วันประกาศประกวดราคา 
           ซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2    และ 
          
                                                                                                  \แจ้งผู้ประสงค.์.. 
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            แจ้งผูป้ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ 
            ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผูป้ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

         หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา  
                      ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ ามีผู้ประสงค์จะ เสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการ  
                     อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมตาม ข้อ 1.6(2)คณะกรรมการฯ  
                      จะตัดรายชื่อผูป้ระสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็น 
                      ผู้มีสิทธิเสนอราคา และส านักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี 
                      สิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
                ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์ 
                      จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น    หรือเป็น 
                      ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง 
                      อิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
                      เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง  
                      เป็นธรรม    หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจ 
                      อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน  นับแต่วันที่ได้ 
                      รบัแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงาน 
                      ที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด 

                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่ากระบวนการเสนอราคาซื้อทาง 
                                 อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 
                                 ที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคาโดยมิให้ 
                                 ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน      และเม่ือแก้ไขข้อ 

  ขัดข้องแล้วจะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป  จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายใน 
  เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา   แต่ต้อง 
  สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน     เว้นแต่คณะกรรมการประกวด 
  ราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจ 
  แก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  
  และก าหนดวัน เวลา และสถานที่เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่    โดยจะ 
  แจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
        คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่าง    
 การประกวดราคาฯ  เพ่ือให้การประกวดราคาฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

4.9  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  จะต้องปฏิบัติ 
                                ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้น
ทีร่าคา  21,850,000 บาท  (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี)    รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

 
       \(4) ผู้มีสิทธิ... 
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(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคา หรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียน ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดย

ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่า
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ราคาที่ยืนยัน
จะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องรบัผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์     และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์      ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวัน
เสนอราคา 

(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ .....................          ตั้งแต่เวลา
..............น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่
เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป 

                
5.    หลักประกันซอง 
       ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารข้อเสนอ 

ทางด้านเทคนิค  เป็นจ านวนเงิน   1,092,500.- บาท  (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)   โดยหลัก 
ประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุด
การยืนราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

5.1  เงินสด 
5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ส านักงาน  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทาง 
      ด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน   ดังระบุใน  

ข้อ 1.5(1)    
5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์       และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย     ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ   
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน ข้อ 1.5(1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         หลักประกันซองตามข้อนี้  ส านักงานจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                         การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

   6.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
              6.1    ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  ส านักงานจะพิจารณา 

ตัดสินด้วยราคารวม 
           \6.2 หาก... 
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              6.2    หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2      หรอืยื่น 
                      หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3     หรือยื่นเอกสาร 
                      ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะ        
                      กรรมการประกวดราคา  จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                      รายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจาก 
                      เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่ 
                      สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส านักงาน 
                      เท่านั้น 

6.3 การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคา เพ่ือเข้าเสนอราคาด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตามวิธีการและหลัก 
เกณฑ ์ ดังนี ้

(1) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธเิสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูม้ีสิทธเิสนอราคารายอื่น   หรือเป็นผู้มผีล 
ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้มีสิทธเิสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง 
อิเล็กทรอนิกส์ตาม ข้อ 1.6(1)  ณ   วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม ่

(2) พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออ่ืน  รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสารหลักฐาน  ตามท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาทุกรายที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 6.3(1) แล้ว  และคัดเลือกผูป้ระสงค์จะ
เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคตามข้อก าหนด    แต่ละราย
ต้องไดผ้ลคะแนนในแต่ละข้อร้อยละ 60 ขึ้นไป      และได้ผลรวมคะแนนความ 

      สามารถและความพร้อมของทีมงานไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน โดยมีหลักเกณฑก์าร 
      ให้คะแนน ดังนี้ 

(2.1) ความสามารถในการบริหารโครงการ                        15 คะแนน 
          -   ประเมินจากเอกสารและการชี้แจงข้อเสนอแผนการบริหาร 
                                                    โครงการและการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต (PERT/CPM) 

-   ประเมินจากเอกสารและการชี้แจงข้อเสนอผู้บริหารโครงการ และ          
    ทีมงานที่เข้ามาพัฒนาระบบ 

          -   ประเมินจากเอกสารและการชี้แจงข้อเสนอการบริหารความเสี่ยง 
ของโครงการ ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของทีมงานใน
โครงการเป็นอย่างน้อย 

             (2.2) ความสามารถของทีมงาน                                      15 คะแนน 
      -   ประเมินความรู้ความสามารถของทีมงาน โดยดูจากเอกสารที่แสดง 
          ประสบการณ์การท างาน หลักสูตรที่เคยผ่านการอบรม อายุการ 
          ท างานในบริษัทของผู้เสนอราคา และอ่ืน ๆ เป็นรายบุคคล 

             (2.3) ความสามารถการพัฒนาระบบสารสนเทศ                   20  คะแนน 
           -  ประเมินจากเอกสารและการชี้แจงวิธีการพัฒนาระบบ (Process)  

ตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 
          \ - ประเมิน... 
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-  ประเมินจากเอกสาร และการชี้แจงการน าเครื่องมือที่ใช้ในการ 
   พัฒนาตามกระบวนงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
-  ประเมินจากเอกสารและการชี้แจงรูปแบบเอกสารที่เป็นผลงานจาก 
   การด าเนินการในกระบวนงาน 

             (2.4)  ความสามารถในการปรับปรุงระบบเว็บหลัก                 10 คะแนน 
                                                 ส านักงานสถิติแห่งชาติด้วยระบบ  ECMS   

-  ประเมินจากระบบต้นแบบหน้าแรกของเว็บที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ 
   มีอยู่ในหน้าเว็บเดิมของสนักงานสถิติแห่งชาติด้วยโปรแกรม ECMS  
   ที่เสนอ 

       -  ประเมินจากระบบต้นแบบหน้าค้นหาข้อมูลสถิติของส านักงานสถิติ 
แห่งชาติ 

                      (2.5)  ความสามารถในการปรับปรุงระบบน าเสนอข้อมูล         20 คะแนน 
                     และให้บริการข้อมูลด้วยระบบ BI (Business Intelligent) 

       -  ประเมินจากระบบต้นแบบการน า BI มาใช้น าเสนอระบบสถิติท่ี 
          น่าสนใจ (TOP Ten) 

                                         (2.6)  ความสามารถในการพัฒนาการจัดท า E-Book              10 คะแนน 
        -  ประเมินจากการจัดท า E-Book จ านวน 1 เล่ม โดยในเล่ม 
           ประกอบด้วยหน้าไม่น้อยกว่า 10 หน้า 

              (2.7)  ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย             10 คะแนน 
                                                 และอุปกรณ์  
                                                 - ประเมินจากข้อเสนอเบื้องต้นที่ปรากฏในเอกสารข้อเสนอ 

                                             คณะกรรมการประกวดราคาจะให้เวลาผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย 
ในการน าเสนอข้อมูลแต่ละรายไม่เกิน 3 ชั่วโมง   ตามวันและเวลาที่จะแจ้ง
ให้ทราบในภายหลัง  ผู้ที่ได้ผลคะแนนในแต่ละข้อร้อยละ 60 ขึ้นไป และได้ 
ผลรวมคะแนนความสามารถและความพร้อมของทีมงานไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน 
จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และให้ถือ
ว่าการตัดสินของส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นเด็ดขาด      ผูป้ระสงค์จะเสนอ 

                     ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 
6.4 ส านักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  โดยไม่มีการ

ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ไมป่รากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวด

ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา 
     ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความ 

                                          ได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการท า 

สัญญา  คณะกรรมการประกวดราคาหรือส านักงานมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอ 
 
           \ราคา... 
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ราคาชี้แจงข้อเท็จจริง   สภาพ   ฐานะ    หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ 
ประสงค์จะเสนอราคาได ้ ส านักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหาก 
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

6.6   ส านักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี 
  เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด   หรือเฉพาะ 
  รายการหนึ่งรายการใด    หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง 
  อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา        ทั้งนี ้  เพ่ือ 
  ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของส านักงานเป็น 
  เด็ดขาด   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย 
  ใด ๆ  มิได้  รวมทั้งส านักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
  ทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน    ไม่ว่าจะเป็นผู้มี 
  สิทธิเสนอราคาทีไ่ด้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม   หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ 
  ราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคล 
  ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 

6.7   ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริง ภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็ก –  
        ทรอนิกส์ว่าผูป้ระสงค์จะเสนอราคา  ทีไ่ด้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

                                    ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ 
                                    ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์  ณ   
                                    วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     หรือเป็นผู้มีสิทธิ 
                                    เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม 

     ข้อ 1.6 ส านักงานมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว        และ 
     ส านักงานจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

6.8   โดยที่ส านักงานประสงค์จะให้การประกวดราคาซื้อครั้งนี้     ส าเร็จลุล่วงไปเป็น 
       ส าคัญ   คณะกรรมการประกวดราคาหรือส านักงานมีสิทธิที่จะเรียกผูเ้สนอราคา 
       รายใดรายหนึ่งมาชี้แจงรายละเอียดที่เสนอด้วยวาจา  หรือเป็นลายลักษณ์อักษร 
       เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  ได้ตามท่ีเห็นสมควร     รวมทั้ง 
       สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกผู้เสนอราคา ที่มีข้อเสนอที่เหมาะสมรายหนึ่งรายใดมา 
       เจรจาต่อรอง หรือไม่เรียกผู้หนึ่งผู้ใดมาเพ่ือการนั้น 

 

                        7.    การท าสัญญาซื้อขาย 
               ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ต้องท าสัญญาซื้อขายตาม 

แบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.4  ภายใน 10 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร   และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (5%)   ของราคาสิ่งของที่ ประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ส านักงานยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา      โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

         (1)   เงินสด 
         (2)   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ส านักงานโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้า 

     นั้น ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
            \(3) หนังสือ... 
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           (3)   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ 
     ในข้อ 1.5(2) 

         (4)   หนงัสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 
                ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์   และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม 
                ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ   
                ทราบแล้ว    โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน ข้อ 1.5 (2) 

                    (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                    หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน    นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้น

จากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 

8.     การจ่ายเงินตามสัญญา 
                            ส านักงานจะช าระเงินค่าซื้อพัสดุ เมื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ (ผู้ขาย) ได้ติดตั้งและ
ส่งมอบคอมพิวเตอร์ที่ส านักงานสถิติแห่งชาติ  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายการประกวด
ราคาซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุว่าสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องตามสัญญา  
แบ่งการเบิกจ่ายเป็น  4  งวด  ดังนี้ 

       งวดที่ 1  จ่ายร้อยละ 15 (15%) ของราคาซื้อขายตามสัญญา ภายใน 45 วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย เมื่อผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) ปฏิบัติตามข้อก าหนดและคณะกรรมการตรวจ 
รับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอแผนการบริหารโครงการและการด าเนินงาน (มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 6.1.4.1.2 ) 

(2) มีการประชุมเปิดโครงการร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน  1 ครั้ง 
(3) ส่งเอกสารในการด าเนินงานจากการเก็บความต้องการ   (Requirement 

Capturing) ทุกระบบ รอบที่ 1 (มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนด 6.1.5.3.1)  
(4) ส่งมอบแผนการอบรมบุคลากร 

       งวดที่ 2  จ่ายร้อยละ 40 (40%) ของราคาซื้อขายตามสัญญา ภายใน 150 วัน   นับถัด 
จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย เมื่อผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) ปฏิบัติตามข้อก าหนดและคณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งมอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตาม  
                                    ภาคผนวก ก.  

(2) ส่งมอบและติดตั้งซอฟต์แวร์ มีคุณสมบัติเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.  
(3) ส่งมอบเอกสารในการออกแบบระบบ (Designed) ทุกระบบ  รอบท่ี 1 (มี

คุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนด 6.1.5.3.2) 
 งวดที่ 3  จ่ายร้อยละ 20 (20%) ของราคาซื้อขายตามสัญญา  ภายใน 210 วัน   นับถัด 

จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย เมื่อผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) ปฏิบัติตามข้อก าหนดและคณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอผลต้นแบบของระบบงานทุกระบบที่พัฒนา (มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 6.1.5.2)  

(2) ส่งมอบเอกสารในการด าเนินการพัฒนาระบบงานทุกระบบ รอบที่ 1 (มี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนด 6.1.5.3)  

       \งวดที่ 4… 



ร่างเอกสารประกวดราคาระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ่เพือ่ทดแทนระบบเมนเฟรม ระยะที ่2 

                                                           -13- 
 

 งวดที่ 4  จ่ายร้อยละ 25 (25%) ของราคาซื้อขายตามสัญญา  ภายใน 300 วัน    นับถัด 
จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย เมื่อผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) ปฏิบัติตามข้อก าหนดและคณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งมอบและติดตั้งระบบงานทุกระบบ ตามภาคผนวก ค. ซึ่งเป็นการพัฒนาใน
รอบท่ี 2 

(2) ส่งมอบชุดค าสั่งและโมเดลที่ใช้ในการพัฒนาทุกระบบงาน มีคุณสมบัติเป็นไป 
ตาม ภาคผนวก ค. 

        (3)  ส่งเอกสารผลการทดสอบการสแกนหาช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์ ตามข้อ 
                                  ก าหนด 6.1.7.2  

      (4)  ส่งมอบเอกสารในการด าเนินงาน (มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนด 6.1.8  
           และ 6.1.9)   

 
          9.    อัตราค่าปรับ 

                  เมื่อครบก าหนดติดตั้งส่งมอบตามสัญญาแล้ว ถ้าผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย)ไม่ติดตั้ง
ส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ส านักงานภายในก าหนดเวลาหรือส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา
หรือมคีุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาหรือติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบภายในก าหนด แต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตาม
สัญญา  ส านักงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ 
                        กรณีส านักงานยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา      ผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) จะต้อง
ช าระเงินค่าปรับให้ส านักงานเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20  (ศูนย์จุดสองศูนย์)   ของราคาระบบคอมพิวเตอร์
ทั้งระบบ   นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา  (ผู้ขาย)   ได้น าระบบ
คอมพิวเตอร์มาส่งมอบให้ส านักงานจนถูกต้องครบถ้วนและสามารถใช้การได้สมบูรณ์  
                        การคิดค่าปรับ     ในกรณีคอมพิวเตอร์ที่ตกลงซื้อประกอบเป็นชุดแต่ผู้ชนะการประกวด
ราคา  (ผู้ขาย)   ส่งมอบติดตั้งขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปท าให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์        ให้ถือว่าระบบ
คอมพิวเตอร์ยังติดตั้งไม่สมบูรณ์และให้คิดค่าปรับจากราคาระบบคอมพิวเตอร์รวมกันทั้งหมด  ในระหว่างที่มีการ
ปรับถ้าส านักงานเห็นว่าผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้   ส านักงานจะใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญา      หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันให้ชดใช้ราคาท่ี
เพ่ิมข้ึน ในกรณีที่ต้องด าเนินการจัดซื้อใหม่นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย 
 
 10.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

        ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบ 
ดังระบุใน ข้อ 1.4 แล้ว  ต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1  ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานได้ตรวจรับถูกต้องเรียบร้อย     ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวการติดตั้ง
หรือระบบคอมพิวเตอร์ช ารุดบกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และความช ารุดบกพร่องของการ
ติดตั้งหรือระบบคอมพิวเตอร์เกิดข้ึนโดยมิใช่ความผิดของส านักงาน       ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่      โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ภายใน  3  วัน นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรจากส านักงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ส านักงาน  โดยผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  
 
                   \หากผู้ชนะ... 
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        หากผู้ชนะการประกวดราคา   (ผู้ขาย)    ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีดังเดิมหรือ 
ไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งของให้ใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว      ส านักงานมีสิทธิที่จะน าสิ่งของดังกล่าวให้บุคคล 
ภายนอกท าการซ่อมแซมแก้ไข         โดยผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) ต้องเป็นผู้ออกค่าใช่จ่ายในการจ้าง
บุคคลภายนอกท าการซ่อมแซมแก้ไขท้ังสิ้นแทนส านักงาน 

11.  การให้บริการต่าง ๆ 
11.1  ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ    ในการติดตั้งระบบ 
        คอมพิวเตอร์ตามที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายการประกวดราคาซื้อ ให้สามารถ 
        ท างานได้สมบูรณ์ถูกต้องตามท่ีก าหนดในเอกสารแนบท้ายการประกวดราคาซื้อ  
11.2  ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ     ในการฝึกอบรมให้กับ 
        บุคลากรของส านักงาน ตามที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายการประกวดราคาซื้อ  

                   
  12.   ปัญหาข้อขัดแย้งและการตีความ 
          ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องตีความข้อก าหนดใด หรือมีข้อความใดท่ีขัดแย้งในประกาศ

หรือในเอกสารอื่นใดก็ตาม       ซึ่งมีความจ าเป็นต้องวินิจฉัยตัดสินเพ่ือให้การประกวดราคานี้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ     ส านักงานสถิติแห่งชาติสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ตีความ
และวินิจฉัยข้อขัดแย้งซึ่งให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุด 

  13.   การแก้ไขเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  13.1   ก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ      ส านักงานสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง 

      แก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตามท่ีเห็นสมควร 
13.2  การแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารประกวดราคาซื้อต่าง ๆ ส านักงานจะแจ้งให้ผู้ประสงค์  

 จะเสนอราคาทราบโดยทั่วกันทุกราย 
13.3  หากส านักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า  การแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารประกวดราคาซื้อ 

 ต่าง ๆ เป็นเหตุให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องใช้เวลาในการพิจารณาและเตรียม 
         เอกสารในการเสนอราคาเพ่ิมมากข้ึนเพื่อความถูกต้องครบถ้วน   ส านักงานอาจ 
         จะพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อได้ตามท่ีเห็นสมควร 

14. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
14.1  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้   ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 
        ประมาณ พ.ศ.2555        การลงนามในสัญญาจะท าได้ต่อเมื่อส านักงานได้รับ 
        อนุมัตใิห้ใช้เงินงบประมาณ และผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติได้อนุมัติให้ 
        จัดซื้อแล้วเท่านั้น 
14.2  กรณีบุคคลภายนอกกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์    

 หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และหรือ SOFTWARE  ที่ประกวดราคาโดย 
 ส านักงานไม่ได้แก้ไขดัดแปลงไปจากที่ประกาศประกวดราคา ผู้ชนะการประกวด 
 ราคาต้องด าเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้าง    หรือการเรียกร้องระงับสิ้นไป 
 โดยเร็ว   ถ้าผู้ชนะการประกวดราคาไม่อาจท าได้และส านักงานต้องรับผิดชดใช้ 
 ค่าเสียหายให้บุคคลภายนอกเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกล่าว   
 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย   ค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชา 
 ธรรมเนียมต่างๆ แทนส านักงาน 
            \ทั้งนี.้.. 
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                                  ทั้งนี้   ส านักงานจะแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคาทราบเป็นหนังสือเม่ือมี 
    การกล่าวอ้าง หรือเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

14.3  เมื่อส านักงานได้คัดเลื อกผู้มีสิทธิ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ  
        สิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว       ถ้าผู้ขาย 
        จะต้องสั่ง หรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามา 
        โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่     และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี           
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด       ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น 
        ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

(1)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม  
  เจ้าท่า ภายใน 7 วัน       นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสัง่หรือซื้อขายของจากต่าง 
  ประเทศ     เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
  ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

(2)    จัดการให้สิ่งของที่ซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย    หรือเรือท่ีมีสิทธิ  
        เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับ 
        อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซ่ึง 
        จะตอ้งได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน     หรือเป็นของที่ 
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
(3)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)    ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า 

  ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
14.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีไ่ด้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
        ต่อส านักงานแล้วจะถอนตัวจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือก 
        ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
        ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 4.9(4)  (5)  (6) และ (7)  มิฉะนั้น ส านักงานจะริบหลัก 
        ประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้อง 
        ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)        รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้หากมี 
        พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
14.5 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งส านักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน

เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ใน  ข้อ 7 ส านักงานจะริบหลักประกันซอง
หรือเรียกร้อง จากผู้ออกหนังสือ ค้ าประกนัซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้อง
ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

14.6 ส านักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข    หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

                          14.7   ข้อความและรายละเอียดที่ระบุในประกาศ จะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย   
 
 
                 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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