
ประกาศสำน'กงาบสถิติแห่งชาติ

เรื่อง ประกวดราคาชื้อใครงการพัฒนาระบบบริการสำรวจสาธารณมติออบไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ด ว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Ce-bidding)

สำ น กังานสถิติแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาชื้อโครงการพัฒนาระบบบริการสำรวจสาธารณ
มติออนไลน่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๔ ด ว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน
ชื อ้ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสัน ๘,๑๖๘,<4:๐๐,๐0 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท
ล ว้น) ตามรายการ ด งันี้

โครงการพัฒนาระบบบริการสำรวจ

สาธารณมติออนใลน์ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ค. ๖๕๖๔

จำ นวน โครงการ

ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบ้ต ด งัต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๖. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ทึ๋Iม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซึ่อไวิในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและไต้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมลิงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหันส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ นาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มี คุ ณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร
พ สัดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจาบุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิ เล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายยื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสืทธหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมชื้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีดำสั่งให้สละเอกสืทธิ้ความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

๑๐. ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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๑®. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอตามที่กำหนดในรายละเอียด
คุณลักษณะเ13พาะขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ข้อ ๔.® ข้อ ๔.๒ ข้อ ๔.๓ ข้อ ๔.๔และ ข้อ ๔.๔ กรณี
ผู ย้ื่นข้อเสนอเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย จะต้องไต้รับการแต่งตั้งจากเข้าของผลิตภัณฑ์ หรือจาก
สาขาของเข้าของผลิตภัณฑ์ไนประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือจากผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไนประเทศไทยที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ โดยแสดงหนังสือแต่งตั้ง หากหนังสือแต่งตั้งเป็นภาษา
ต่างประเทศ ให้แนบเอกสารคำแปลเป็นภาษาไทยที่รับรองโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

(ประเทศไทย) ทั ง้นี้ สำ น กังานสถิติแห่งขาติฃอสงวนลิทธิ้ที่จะตรวจสอบวนิจฉัยข้อเท็จจริงโดยตรงจากผู้รับรองที่
เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๒. ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องมีผลงานต้านการสำรวจจัดเก็บข้อมูล หรือการทำแบบสอบถาม หรือการ
พ ฒันาระบบบริการสำรวจ จำ นวน ๑ โครงการ โดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,0๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ให้ภับหน่วยงานราขการหรือรัฐวสาหกจหรือหน่วยงานเอกขน โดยเป็นผลงานที่แล้วเสร็จย้อนหลังไม่เกน ๔ ปี และ
ส่งมอบงานเป็นที่เรืยบร้อยแล้วนับถิงวันที่ยื่นข้อเสนอ ทั ง้นี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบสำเนาเอกสารสัญญาที่ไต้ลงนามภับ
หน่วยงานดังกล่าว และเอกสารประกอบสัญญาที่แสดงรายละเอียดงานที่ไต้ดาเนินการในสัญญา และหนังสือรับรอง
ผลงานที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจถูกต้องตามกฎหมาย มาพร้อมการยื่นข้อเสนอๆ ที่งสำนักงานสถิติแห่งซาติสงวนลิทธิ้
ที่จะตรวจสอบวนิจนัยข้อเท็จจริงโดยตรงจากหน่วยงานคู่สัญญาตามเอกสารที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๓. ผู ย้ื่บข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "ถิจการร่วมค้า" ต อ้งมีคุณสมบ้ต ด งันี้
กรณีที่ข้อตกลงๆ กำ หนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ จะ

ต อ้งมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผดขอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงๆ กำ หนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กจการ
ร่วมค้านั้นต้องใข้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเติยวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวนั[หลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จ ดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู ส้นใจสามารถดรายละเอียดไต้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรดัพทํหมายเลข ๐-๒๑๔๑-๗๓๒๔ , ๐-๒๑๔๓-๑๒๗๗ ในวันและเวลาราขการ

ประกาศ ณ ว นัที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔

0^ -

(นางอรวรรณ สุทธางภูร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งซาติ ปฎิบ้ติราขการแทน

ผ อ้ำ นวยการสำนักงานสถิติแห่งขาติ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรืยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไต้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ eb-dA3<sr๖๔

การซื้อโครงการพัฒนาระบบบริการสำรวจสาธารณมติออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
ตามประกาศ สำ น กังานสถิติแห่งขาติ

ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สำ น กังๆนสถิติแห่งชาติ ที่งต่อไปนี้เริยกว่า "สำนักงาน" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ด งันี้

โครงการพัฒนาระบบบริการสำรวจ จำ นวน ๑ โครงการ

สาธารณมติออนไลน์ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

พ สัดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีช้อ
แนะนำและช้อกำหนด ด งัต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอิยดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ ส ญัญาซื้อขายคอมฟ้วเตอริ
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประลัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๔ บทนิยาม

(๑) ผู ม้ีผลประโยซนํร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
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๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน'ของรัฐไว้
ชั ว่คราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบ้ตงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรืว่าการ
กระทรวงการคสังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซึ่อไว้ในบัญชีรายซึ่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซึ่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จ ดัการ กรรมการผู้จัดการ ผู บ้ริหาร ผู ม้ีอำ นาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มิสัก*ษณะด้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบก*ษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง
กส่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยซน่ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำ น กังาน
ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้Iด้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสังให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายผลิตกัณฑ์ที่เสนอตามที่กำหนดในราย
ละเอียดคุณสักษณะเฉพาะขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ข อ้ ๔.๑ ข้อ ๔.๒ ข อ้ ๔.๓ ข้อ ๔.๔และ ข้อ ๔.๔
กรเรผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือจาก
สาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือจากผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตกัณฑ์ที่เสนอ โดยแสดงหนังสือแต่งตั้ง หากหนังสือแต่งตั้งเป็นภาษา
ต่างประเทศ ให้แนบเอกสารคำแปลเป็นภาษาไทยที่รับรองโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)
ทั ง้นี้ สำ น กังานสลิติแห่งขาติขอสงวนลิทธี้ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยตรงจากผู้รับรองที่เสนอมานั้นเพี่อ
ประกอบการพิจารณา

๒.๑๒ ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องมีผลงานด้านการสำรวจจัดเก็บข้อมูล หรือการทำแบบสอบถาม หรือ
การพัฒนาระบบบริการสำรวจ จำ นวน ๑ โครงการ โดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๒,๐00,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ให้กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกขน โดยเป็นผลงานที่แล้วเสร็จย้อนหสังไม่เกิน ๕ ปี และ
ส่งมอบงานเป็นที่เรืยบร้อยแล้วนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ ทั ง้นี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบสำเนาเอกสารสัญญาที่ไต้ลงนามกับ
หน่วยงานดังกล่าว และเอกสารประกอบสัญญาที่แสดงรายละเอียดงานที่Iต้ดำเนินการในสัญญา และหนังสือรับรอง
ผลงานที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจถูกต้องตามกฎหมาย มาพร้อมการยื่นข้อเสนอฯ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติสงวนสืทธึ๋
ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยตรงจากหน่วยงานคู่สัญญาตามเอกสารที่เสนอเพี่อประกอบการพิจารณา



-๓-

๒.๑๓ ผู ย้ื่นข้อเสนอที่ยื่บข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต อ้งมีคุณสม'บต ด งับ
กรณีที่ข้อตกลงๆ กำ หนดใ'ค้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข อ้ตกลงๆ

จะต้องมีการกำหนดลัดส่วนห'น้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่น'ทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงๆ กำ หนดใ'ต้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการ
ร่วมค้า'นั้นต้องใข้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติ'บุคคล
(ก) ห า้ง'ทุ้นส่วนสามัญหรือ'ด้าง'ทุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติ'บุคคล บ ญัชีรายซื่อ'ด้นส่วนผู้จัดการ ผู ม้ีอำ นาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อม'ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริ'ษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติ'บุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บ ญัชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู ม้ีอำ นาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะ•บุคคลที่มีใช่นิติ'บุคคล ให้ยื่น
สำ เนาบัตรประจำดัวประซาซนของผู้นั้น สำ เนาข้อตกลงที่แสดงถืงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำ เนาบัตรประจำตัว
ประชาขนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิใต้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
ส ญัญาชองการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไ'ว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แถ้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำ เนาใบทะเบียนการค้าหรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรอง

สำ เนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(๔.๒) สำ เนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๕) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั ง้หมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ า้งภาครัฐต้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ทั ง้นี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ ว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ด งักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
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๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อำ นาจซึ่งติดอากรแสตมน้ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตบของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั ง้นี้หาก
ผู ร้ บัมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลัวเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) เอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ ๒.๑๑
(๔.๒) เอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ ๒.๑๒
(๔.๓) เอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในเอกสารแนบห้ายเอกสารประกวดราคาฯ

ข อ้ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในข้อ ๘ เงื่อนไขอื่นๆ ข อ้ย่อย ๘.๑
(๔.๔). ตารางเปรืยบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ ตามที่กำหนดใน

เอกสารแนบห้ายเอกสารประกวดราคาฯ ข้อ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในข้อ ๘ เงื่อนไขอื่นๆ ข อ้ย่อย ๘.๒
(๕) สำ เนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

หรือ สำ เนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (ถามี)

(๖) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั ง้หมดที่ไต้ยื่นพรัอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดขึ้อจัด
จ าังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ทั ง้นี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ ว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้!ดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ด งักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั ง้สิน และจะต้องกรอก
ข อ้ความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท่าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ห้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั ง้นี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ า้ตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำ ค ญั โดยคิดราคารวมทั้งสินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอื่นๆ ทั ง้
ปวงไว้แล้ว จนกระทั้งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำ น กังานสถิติแห่งชาติ

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ว นั ตั ง้แต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีไต้

๔.๓ ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ ว นั น บัลัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันทั้Iต้รับหนังสือแจ้งจาก สำ น กังาน ให้ส่งมอบพัสดุ
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๔.๔ ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
โครงการพัฒนาระบบบริการสำรวจลาธารณมติออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ไปพร้อมการเลนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สำ น กังานจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ

สำ หรับแคตตาล็อกที่แนบไห้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจลอบภายไน ๒ ว นั

๔,๔ ก่อนเสนอราคา ผู ย้ื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างลัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสIนวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถึอตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพันกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาใบรูปแบบไฟส์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก' สำ น กังาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยซนํร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔
(๑) หรือไม่ หากปรากฎว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยซนํร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะดัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยซบร่วมกับนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู ย้ื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งซันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒)
และคณะกรรมการฯ เซื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะดัดรายซื่อ
ผู ย้ื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่ สำ น กังาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใซ่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและไต้ให้ความ
ร่วมมีอเป็นประโยซนํต่อการพิจารณาของ สำ น กังาน

๔.๙ ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ด งันี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพื่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใข้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
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(๓) ผ ย้ื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าส่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำ หนด

(๔) ผู ย้ื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมใต้
(๔) ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องสืกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาต้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต้ www.gprocurementgo.th
๔. หลักประกันการเสนอราคา

ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดสัอจัด
จ า้งภาครัฐต้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใข้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำ นวน ๔๐๘,๔๒๔.๐๐ บาท (ส์แสน
แปดพันล็ร้อยยื่สิบห้าบาทล้วน)

๔.๑ เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นลังจ่าย "เงินนอกงบประมาณ สำ น กังานสถิติแห่งซาติ" ซึ่ง

เป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟทํนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ ว นั
ทำ การ

๔.๒ หนังสีอคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด

๔.๓ พ นัธบัตรรัฐบาลไทย
๔.๔ หนังสีอคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้1ข้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสีอคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ด งักล่าวมาให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องในวันที่๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น .ุ ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใข้หนังสีอคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุซึ่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนด
ให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

๖. หลักเกณฑ์และสิทธึ๋ไนการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผฺลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำ น กังานจะ

พิจารณาดัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ซนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ซนะการยื่นข้อเสนอ สำ น กังาน จะพิจารณาจาก

ราคารวม
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๖.๓ หากผู้ยืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบ้ตไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลักฐานการยืนข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู ย้ื่นข้อเสนอรายไดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ไนประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไนส่วนที่มิไข่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำไห้เกิดการไต้เปรืยบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการคัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ สำ น กังานสงวนสิทธิ้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ไนกรณี
ค งัต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไนนัญข้รายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างต้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างต้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอไนการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไนเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำไห้เกิดความไต้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ไนการคัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไนการทำลัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิไห้ผู้ยื่นข้อเสนอซื้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไต้ สำ น กังาน
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำลัญญา หากข้อเท็จจริงคังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ สำ น กังานทรงไว้ซื่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาได หรือราคาที่เสนอ
ทั ง้หมดก็1ต้ และอาจพิจารณาเสือกซื้อไนจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการได หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ไต้ สุดแต่จะพิจารณา ทั ง้นี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สำ ค ญั และไห้ถือว่าการคัดสินของ สำ น กังานเป็นเด็ดขาด ผู ย้ื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าไข้จ่าย หรือค่าเสียหายไดๆ ม ไีต้
รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเสือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหดุที่เซื่อถือไต้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เข่น
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือไข้ซื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ไนกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไต้ว่าไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไต้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ

สำ น กังาน จะไห้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซื้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำไห้เชื่อไต้ว่า ผู ย้ื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไห้เสร็จสมบูรณี หากคำซื้แจงไม่เป็นที่รับพิงไต้ สำ น กังาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อ
เสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั ง้นี้ ผู้ยื่นข้อเสนอคังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าไข้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ไดๆ จากสำนักงาน
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๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่!ด้รับการคัดเสือกมีผลประโยขน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสืยกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนออื่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่น
ข อ้เสนอรายอื่นที่ใม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ด งักล่าว โดยจัดเรืยง
สำ ค บัผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่บข้อเสนอรายอื่นไม่เกิน
ร อ้ยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาโม่เกิน ๓ ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ให้พิจารณาจากเอกสาร
สำ เนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนายย่อม (SMEs) เท่านั้น

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งนิใข่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใด้ถือ
ส ญัชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้าง
จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๗. การทำสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ไนกรณีที่ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบลิงของได้ครบถ้วน

ภายไน ๕ ว นัทำการ น บัแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อสำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ไนข้อ ๑.๓ ก !๊ด้

๗.๒ ไนกรณีที่ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์!ม่สามารถส่งมอบลิงของได้ครบถ้วน
ภายไน ๕ ว นัทำการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู ข้นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะด้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุไนข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ก บัสำนักงานภา
ยไน ๗ ว นั น บักัดจากวันทึ๋!ด้รับแจ้ง และจะด้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่า
สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไห้สำนักงานยึดถือไวิไนขณะทำสัญญา โดยไข้หสักประกันอย่างหนึ่งอย่างไดดังต่อ
ไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเข็นสั่งจ่าย "เงินนอกงบประมาณ สำ น กังานสถิติแห่งขาติ" ซึ่ง
เป็นเข็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ไข้เช็คหรือดราฟทํนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ไนวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ ว นั
ทำ การ

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายไนประเทศ ตามดัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำ หนด ด งัระบุไนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญช็กลางกำหนด

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตไห้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายซึ่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนไห้ทราบ โดยอนุโลมไห้ไข้ตามดัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ด งัระบุไนข้อ ๑.๔ (๒)



-๙-

(๕) พ นัธบัตรรัฐบฺาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ ว นั น บัลัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ นัจากข้อผูกพันตามลัญญานี้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อข้งสำนักงาน ได้รับมอบไว้

แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำ น กังาน จะจ่ายค่าสิงของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าไข้จ่ายทั้ง
ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอทึ๋1ด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิงของได้ครบล้วนตามลัญญาซื้อขาย
หรือข้อตกลงเป็นหนังลือ และสำนักงาน ได้ตรวจรับมอบสิงของไวัเรืยบรัอยแล้ว

๙. อ ตัราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังลือ ให้คิดไนอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิงของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู ช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบด้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือ

ทำ ข อ้ตกลงซื้อเป็นหนังลือ แล้วแต่กรณี จะด้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี น บัลัดจากวันที่ สำ น กังาน ได้รับมอบสิงของ โดยด้องรืบจัดการซ่อมแซมแล้1ขให้ไข้การ
ได้ดีด้งเดิมภายใน ๑ ว นั น บัลัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข อ้สงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุม้ตเงินค่าพัสดุจากเงินงบ
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายโดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิงของตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล า้ผู้ขายจะด้องสั่งหรือนำสิงของด้งกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นด้อง
นำ เข้ามาโดยทางเรือในเล้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรืว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกำหนด ผู ย้ื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบตตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณีซยนาวี
ด ง้นี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิงของที่ซื้อขายด้งกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ ว นั น บัตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เวันแต่เป็นของที่รัฐมนตรืว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวันให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จ ดัการให้สิงของที่ซื้อขายด้งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิงของนั้นโดยเรืออื่นที่
ม ไิข่เรือไทย ซึ่งจะด้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรืว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวันให้บรรทุกโดยเรืออื่น



-๑๐-

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฎิปัตึตาม (๑) หรือ (๒) ผู ข้ายจะต้องรับผดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสรืมการพาณิชยนาว

๑๑.๓ ผู ย้ื่นข้อเสนอชี่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้วไมใปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กำหนด ด งัระบุไว้ในข้อ ๗ สำ น กังานจะรืบหสักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรืยกร้องจากผู้ออกหนังสือ
คํ า้ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใข้ความเลียหายอื่น (ล้าม) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ ง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคสังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ สำ น กังานสงวนลีทธิ้ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรีอข้อ
ตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบีตตามคำวนิจนัยของสำนักงาน คำ วินิจนัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีลีทธํ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ สำ น กังานอาจประกาศยกเลืกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้!ด้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก
ร อ้งค่าเลียหายใดๆ จากสำนักงานไมใต้

(๑) สำ น กังานไมได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทำการจัดซื้อคเงนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าสัก■ษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เลียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
ก บัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเลียหายแก่สำนักงาน หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) {๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ชี่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอทั้!ด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชายต้องปฏิบ้ตตามหสัก

เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประกอบการ

สำ น กังาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัด
เลือกให้เป็นผู้ขายเพิ่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั ง้นี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว



'เอกสารแนบฟัายเอกสารประกวด?ๆคา§เ«กท?อปืกส์ (e-bidding)
โครงการฬผนาระบบ การสำรวจสารารผมรออนไลปประ^า!)งบประมๆ(น 11«.ค. ๒£b๔

สํอ Q.Q รายละเอียดผลกบผะน!ฬาะ



รายลรผชดๆผลกVผะ10ฬาะรdUV^ทของงาน (Terms of Reference)
โดรงการพํผนาระบบน1การสำรวจลารารผมทอยนไลฟ้

ประจาtiงบงระมาผ พ.ศ. ๒4า9๔

หสักการและผรเมล
สำ ป กังานลถิสินฟ่งซาดิ รบทบาทภารกจสํๆคญสัานทนี่ง คือ การมลิฅขอ^ลล!!คืสัานฬรบฐกิจ ส งัศมํ

และเทคโนโลยีสารสนเทศนละการส์อสาร รวมทั้งการสำรวจความคิดเฟ้นของประขาขนเกี่ยวกบนโยบาย
รฐับาล และชุทธศาสตร์ต่างๆ ดวยวิธีการสำรวจตัวอย่างเพี่อเป็นข้อยูลโปัรัฐบาลโร่โนการวางแผน ติดตาม
ประเมินผล และตัดสินโจ นอกจากนี้ยงจตทำข้อยูลสรติตัานความคิดเฟ้นของประขาขนตามความตัองการ
ของหน่วยงานอี่นๆ เพี่อเป็นข้อยูลโนการวางแผนและการบวิหารงาน โดยยู่งเปันฟ้ฒนาข้อยูลสรติโห้มิ
ๆผภำพ เอี่อรอไตั มีมาตรฐานตามหสักสากล สามารถนามาโข้สปับสยูนการตัดสินโจอย่างมีประสิทธีภาพ
และเพี่มข้องทางยู้!ข้ข้อยูลสามารถเข้ารงข้อยูลสรติไตัง่ายขึ้นในหลากหลายข้องทาง

ต งันี้นการผสิตข้อยูลตัานสรติให้มีๆผภาพตอบสนองความตัองการของยู้ใข้กภาคส่วนนี้น สำ ป กังาน
สรติแห่งขาติธีงข้าเป็นตัองมีการฟัผนากระบวนการผสิดข้อยูลให้มีประสิทธีภาพโดยเอพาะในกระบวนการ
สรัางแบบสอบถาม การจดเกี่บข้อยูล การตรวจสอบติดตามงานสนาม และการรายงานผลการสำรวจ ขึ้ง
ต อังพผนาใไผความฟันสปัย รวดเร์ว และลดขั้นตอนในการปฏิไ}ติงานพี่ขึ้าข้อนลง โดยการน่าเทคโนโลยี
ของระบบสารสนเทศยูมิศาสตร์ (Geographic Information System ะ GIS) มาใข้เพี่มประสิทธีภาพการ
ดำ เนนการในกระบวนการผสิตข้อยูลรวมทั้งน่าข้อยูลแผนที่ฐาน NOSTRA Premium Map ของกระทรวง
ติจิฟ ลัเพี่อเศรใ!เฐกิจและสังคมที่สำปักงานสถติแห่งขาติมีสิทขึ้1ข้งานมาใข้ประโยขไทนกระบวนการผสิต
ข อ้ยูลสสิติในโครงการต่างๆ ต งักล่าว เพี่อให้ตอบสนองต่อความตัองการของยู้ใข้ข้อยูลและฟันกบ

€

๒. ว ตัฤประสงดํ
๒.๑ เพี่อข้ดหาระบบที่สามารถตอบสนองการผสิตข้อยูลสสิติที่ตัองการความรวดเรวในการดำเนินการ
๒.๒ เพี่อข้ดหาระบบที่สามารถจดทำแบบสอบถามอเลึกทรอนิกสํจากระบบสารสนเทศที่เป็น Platform

กลาง สำ หฺวิฃใข้สรางแบบสอบถามในโครงการต่างๆ ของสำปักงานสสิติแห่งขาติ
๒.๓ เพี่อจัดหาระบบที่สามารถตรวจสอบติดตามการปฏํ่ไ}ติงานของเจาหปัาที่ที่ปฏปัดงานในขอบเขตการ

ปฎ๊ไ}ติงาน (Enumeration Area ะ EA) โดยรองรับการเกบคาหสัด
๒.๔ เพIdให้ไ^คลากรของสำปักงานสถติแห่งขาติสามารถสรัางแบบสอบถามจากระบบสารสนเทศที่เป็น

Platform กลาง สำ หรับใข้ในโครงการต่างๆ ของสำปักงานสสิติแห่งขาติ
๒.๔ เพี่อน่าระบบสารสนเทศยูมีศาสตร์ (Geographic Iniformation System ะ GIS) มาใข้เพี่ม

ประสิทธีภาพในการจัดเภบข้อยูลสสิติโนขอบ่เขตการปฏไ}ติงาน (EA) และติดตามการปฏไ}ติงานของ
เข้าหปัาที่ที่ปฎบติงานในขอบเขตการปฎไ}ติงาน (EA) นี น้ใตั

๒.๖ เพี่อเพี่มสิทขึ้^ข้งานระบบสารสนเทศยูมิศาสตร์สำหรับใข้งานร์วมสับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กระทรวงติจไงลเพี่อเศรไ!)ฐกิจและสังคม

๒.๗ เพี่อเพี่มขีดความสามารถของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้สามารถรองรับการทำโครงการต่างๆที่
ครอบคลมพื้นที่ฟัวประเทศ ^

^-0



๒

๒.๘ เฟ็อฬสามารถไ!ๆข้อ^ลนผuvรฐาน NOSTRA Premium Map ของกระทรวงดิจิท้ลเ^8เศรษฐกํจ
นละสังคมที่สัๆนกงานสทตนหํงซาต!รสิทslfงาบมาไข้ประโยขไทนกระบวไJการกรทขอ^ลลถิทใน
โครงการต่างๆ โดยไม่เสียค่าไข้จ่ายใบการข้ดสัอใหม่

๒.๙ เพี่อเพึ๋มซ่องทางไไ?กระทรวงสีรทลเพี่อเครไ!)ฐสีจและสังคมนละหน่วยงานอื่นๆ เข้าถึงข้อ^ล และ
ข อ้ยูลลารสนเทศถูม่ศาลตรของสำนักง่านสถึสีแน่งขาสีตามสิทธการเข้าถึพี่สัาน่กงานๆ สำ หนด

๒.๑๐ เพี่อลดค่าไข้จ่ายใบการสำเนันงาบการนับทึกแบบสำรวจ และเพี่มซ่องทางใบการไฟ้บรการแก่ผู้ไห
ข อ้ยูลสามารถไJบทึกแบบสอบถามอเส์กทรอนักสํIค้อต่างละดวก รวดเร็า ผ่าบ QR Code หรือ URL

ท. ขอนเขตของงาน

๓.๑ ระบบบรืการสำรวจลาธารณมสิออนไลบ (E-Survey Platform) จำ บวบ ๑ ระบบ
๓.๒ โปรแกรมลารสบเทศฎมิศาลตรื จำ บวบ ๑ ลิขสิทธ
๓.๓ โปรแกรมระบบจดการฐาบข้อ^ลเข้งสัมไผร (ROBMS) จำ บวบ ๑ ลิขสิทอื่
๓.๔ Platform กลางสำหรับระบบบพารจํดการข้อยูลลารสบเทศภูมํศาสตรบบโครงล?ๆงพี่นฐาบระค้บสูง

(Enterprise) จำ บวบ ๑ ส ขิสิทธ และรองรับผู้ไข้งาบประ๓ทผูลรัาง จำ บวบไม่นัอยกว่า ผู!้ข้งาบ
๓.(t สิทธี้ผู้ไข้งาบระบบบรืหารจดการข้อสูลสารสบเทศภูมศาลตรบบโครงส?างพื้บฐาบระค้บสูง

.  (Enterprise) สำ หรับเข้าหนัาพี่ผู้ปฏิไ3ตงาบเกบรวบรวมขอสูล จำ บวบไม่นัอยกว่า ๓๕^ข้งาบ
๓.๖ น าัเข้าข้อยูลขอบเขตการปฎิใไตงาบของสำนักงาบลถึตแน่งขาสิที่มีอยู่ และจดน่าเป็นแผนที่ฐาบ

สำ หรับการปฏใ}ตงาบเกบรวบรวมข้อภูล จำ บวบไม่น้อยกว่า ๑๓0,000 ขอบเขต
๓.๗ นำ เข้าข้อยูลแผบที่ฐา'นุ NOSTRA Premium Map ของกระทรวงสิจทลเพี่อเศรบฐกจและสังคมที่

สำ น กังาบสถึสิแน่งขาสิมีสิทธ!ข้งาบ และลามารถนำมาไข้ประโยขไทบกระบวบการผลตข้อยูลสถึสิไบ
โครงการต่างๆ โดยไม่เสียค่าไข้จ่ายใบการจดผู้อใหม่

๓.๘ จดน่าระบบ Web Service สำ หรับเอื่อมโยงข้อสูลสารสบเทศภูมิศาลดร และข้อภูลที่โค้จากการ
สำ รวจ ไา?หน่วยงาบที่เกี่ยวข้องลามารถเข้าถึงไค้ ดามสิทธี้ที่สำนักงานลถึตแน่งขำสิสำหบด จำ บวบ
๑ ระบบ

๓.๙ พผบาระบบบริการลาธารณมสิออบไลนํค้บแบบจากโครงการสำรวจของสำนักงาบลถึสิแน่งขาสิอต่าง
น อ้ย ๑ โครงการ

๔. รายละเสียดภูผสักไ!)ผะเจพาะ ค อ้งมิ))ผสักษผะค้งพี่
๔.๑ ระบบไJริการสำรวจลาธารผมสิออบไลนํ (E-Survey Platform) จำ นวน ๑ ระบบ

มิภูผลมบสิพี่[นฐาน ค ง้พี่
๔.๑.๑ การส?างและเกบแบบสำรวจลาธารณมสิออบไลน (E-Survey)

๔.๑.๑.๑ ลามารถปรับแต่ง/ดั้งค่าโปรแกรมไไ?ท?อมไข้งานไค้โดยไม่จำเป็บค้องเขียน
โปรแกรมใหม่ ตามรายการดงบี้
๔.๑.๑.๑.๑ ลามารถสำไไบดธมพี่บหสังของแบบลอบถามฯ
๔.๑.๑.๑.๒ ลามารถไส่โลโกหน่วยงาบ และปรับแต่งโลโกเองไค้ เซ่บ ปรับขบาด

ส กัใ!)ผะการวาง ข า้ย กลาง ขวา เป็บค้บ
๔.๑.๑.๑.๓ ลามารถจดเกี่บ2ปภาพหรือเสีอกเปภาพไไ?แลดงบบแบบลอบถามๆ

๔๑.๑.๑.๔ ลามารถ...

4r "



(ท

๔.๑.®.®.๔ สามารถปรบส์'วอกษรข้อความในแบบฝ็อฃคามๆ ฟบ จบิค ขนาด
ความเข้ม สิ ความเอียง การจดวาง (ข้าย กลาง ขวา) เป็นตน

๔.๑.๑.๑.๔ สามารคตั้งค่าและเสือกภาษาแสดงข้อความในแบบสอบคามใดหลาย
ภาษา อย่างน้อย ๖ ภาษา คือ ภาษาใทยและภาษาอีงกฤษ

๔๑.๑.๑.๖ สามารถเฟึม ลบ แก้1ข ข อ้ถาม ดวเสือกของคำฅอบของ
แบบสอบถามioสรางใด .

๔๑.๑.๑.๗ สามารถบันทึกแบบสอบถามฯ ที่เคยสรางใว้แล้ว (เป็น Template)
'มาปรับแก้เป็นแบบสอบถามๆ ใหมใด

๔๑.๑.๑.๘ การก้าหนดจำนวนค่าตอบสูงสุดที่ผู้1ข้ระบบล้องการ กรณีข้อถามที่
ตอบไล้มากกว่าหที่งค่าตอบ

๔๑.๑.๑.๙ การสรัางเงี่อนใขของการบันทึกแบบสอบถามฯ ในแต่ละข้อถามให้
ข า้มข้อถามตามที่ก้าหนด

๔๑.๑.๑.๑๐ ข อ้ถามที่ล้องการเหสุผล ล อ้งสามารคระไ^เหสุผลใล้ เข่น อี่นๆ หรือ
โปรดระบุ .

๔๑.๑.๑.๑๑ สามารคตั้งค่าให้แสดงหรือไม่แสดงข้อคามข้อใดข้อหที่ง โดย
อ าีงอีงจากค่าตอบในฺข้อก่อนหน้าใล้

๔๑.๑.๑.๑๒ สามารถกรองข้อสูลล้วเสือกคำตอบโดยอีางอีงจากคำตอบใน
ข อ้คามก่อนหน้าใล้

๔๑.๑.๑.๑๓ สามารถแข้งเสือน เมื่อมีการตอบอีดพลาดคำหรับข้อถามที่ร
การตรวจสอบความเป็นไไAล้ของค่าตอบ (Possible code check)
และการเซึ่อมโยงหรือมีความแนบนัยก้น (Consistency check)

๔๑.๑.๑.®๔ สามารถแข้งเสือน เมื่อตฺอบข้อถามในแบบสอบถามฯ ไม่ครบตามที่
กำ หนดไล้

๔๑.๑.๒ สามารถสรัางแบบสอบถามอีเลกทรอนกคํ (Survey form) ที่มีการใข้งานในรูปแบบ '
Web Application ที่สามารถเผยแพร่แบบสอบถามอีเลกทรอนิกส์ (Survey form)
ฝานข่องฺทาง QR Code และ URL ที่สามารถรองรับการแสดงผลใล้อย่างเหมาะสม
ผ่านเครื่องคอมทึวเฅอร่ Desktop เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และสุปกรณี -
เคอี่อนที่ในล้กษณะของ Responsive Web Design เพี่อรองรับการเก็บรวบรวม
ข อ้ยูลแบบออบใลน้ โดยสามารถเสือกกำหนดสิทธการเข้าใข้งา.นใล้Iม่จำก้ดจำบวบ
และสู้!ข้งานใม่ล้องติดตั้งโปรแกรม

๔๑.๑.๓ สามารถสร้างแบบสอบถามอีเสืกทรอนิกส์ (Survey form) ที่มีการใข้งาบใบุรูปแบบ
Mobile Application ใล้ โดยดาวฺน่โหลด Mobile Application ใป่ติดํตั้งลงบน
อุปกรณีเคลี่อนที่ที่รองรับระบบปฏํ่บัติการ iOS เวอร์ข้น ๑๒ ขึน้ไป และ Android
เวอร์ข้น ๖ ขึน้ไป เพี่อรองรับการเก็บรวบรวมข้อยูลแบบ offline ไล้

๔๑.๑.๙ สามารคสร้างแบบสอบคามใล้หลายล้กษผะ ไล้แก แบบสอบคามที่วใป แบบสอบคาม
ที่รองรับการจดเก็บค่าพิก้ด แบบสอบถามพร้อมวาดแผนที่ ไล้เป็นอย่างน้อย

๔®.๑.๔ สามารถสร้างแบบสอบถามที่มีรูปแบบของค่าตอบอย่า ล ง้ขึ้



๔.๑.๑.๕.๑ จำ นวนIฬม (Integer)
๔.๑.๑.๔.!!) ทศนยม (Decimal)

๔๑.๑.๔๓ ระดัน (Scale) หรึอ สำ ดบั (Ranking)
๔๑.๑.๔๔ จ อํความ (Text) โดยรองรับดัวดักนรอย่างน้อย ๖๔๖ ด วัดักนร
๔๑.๑.๔๔ ด าัฬอบดัวเลึอกเดียว (Single choice)
๔๑.๑.๔๖ สำ ฬอบทอายดัวเดีอก (Multiple choice)
๔๑.๑.๔๗ กด (Geo point)
๔๑.๑.๔๘ พดัดเสัน (Geo trace)
๔๑.๑.๔๙ ดีกดพื้นที่|tJป็ด (Geo shape)
๔๑.๑.๔๑๐ ว นัที่ (Date)
๔๑.๑.๔๑๑ เวลา (Time)

๔๑.๑.๔๑๒ ว นัที่และเวลา (Date/Time)
๔๑.๑.๔๑๓ ภาพ (Image)

๔๑.๑.๔๑๔ ลายเซ็น (Signature)
๔๑.๑.๔๑๔ สำ นวผสำดอบ (Calculate)

๔๑.๑.๖ สามารถลร้างนบบลอบลามที่มึการจํด^ปนบบของสัอถาม ด งันื้
๔๑.๑.๖.๑ ว ดักลุ่มขอถาม (Group) ให้สามารถย่อ/จยายกลุ่มได้
๔๑.๑.๖.๒ ว ดัขึ้นหน้าใหม่ (Page)
๔๑.๑.๖.๓ สำ ขึา้ข้อถาม (Repeat)

๔๑.๑.๗ สามารถเผยนพร่นบบสอบถามอเดีกทรอน้กสํ (Survey form) ผ่านช่องทาง QR
Code นละ URL ใด้

๔.๑.๑.๘ สามารถบนทึกข้อ^ลจากนบบสอบถามที่สร้างขึ้นใด้ นละรองรับการรรง^ค่าดีกด
ภายใด้ความสามารถของโปรนกรมระบบบริหารวัดการข้อjyลดารสนIVIศภูดีศาลตร้
บนโครงสร้างพื้นฐานระดับแง (Enterprise) ระดับขึ้สร้าง

๔๑.๑.๙ สามารถ Export file ข อ้ยูลทึ๋Iด้จากการสำรวจใน5ปนบบ jcls, .CSV และ .txt ใด้
๔๑.๒ การดีดตามความก้าวหน้าการปฏิบตงาน

๔๑.๒.๑ สามารถปรับนค่ง/ตั๊งค่า นละวัดสำสรุ[ปรายงานนสดงความก้าวหน้าการสำเน้นงาน
(Dashboard) ในขอบเขตการปฎิบัดีงานจากแบบสำรวจ (Survey form) นบบ
Interactive โดยใม่จำเน้นตองเขียนโปรนกรม

๔.๑.๒.๒ สามารถใข้งานในรูปนบบ Web Application ผ่านเครื่องคอมดีวเดอร้ Desktop
เครื่องคอมพวเดอร้ Notebook นละ^ปกรณ์เคที่อนพื้1ด้

๔๑.๒.๓ มึการระบุดัวตนก่อนการเข้าใข้งานระบบ (User Authentication) ทุกครั้ง โดยม
หน้าจอเอกอิน (Log in)

๔๑.๒.๔ สามารถวัคสำสรูปรายงานความก้าวหน้า (Dashboard) โดยนสดงผลการปฏิใ}ดงาน
เปริยบเทึยบก้บเน้าหมายในนฅ่ละสถานะใด้ ในรูปนบบนผนที่ (Map) นผนฎน้ทุด
(Series Chart) นผนแมวงกลม (Pie Chart) ด วัวัดปริมาถ^Gauge) รายการข้อแล
(Data List) ใด้เน้นอย่างน้อย jy

^  ๔-®® การตรวจสอบ...



๔.๑.๓ การฬรวจสอบ นก้1ฃ นละอา^fอ^ลจากการปฏิtjnงาน
๔.๑.๓.๑ สามารกไข้งานใน^ปนฃฃ Web Application ฝานเครี่องคอมพิวฬอํร์ Desktop

เครึ๋องคอมพิวฬอร์ Notebook นละ^ปกรด!เคลี่อนทึ๋1ค
๔๑.๓.๒ มีการระบุตาตนก่อนการเข้าไข้งานระบบ (User Authentication) ทุกคเงไดยมี

หนาจอลอกอิน (Log in)
๔๑.๓.๓ สามารกปร้บแต่ง/ตั๊งค่าการตรวจสอบ แก1จ และอบุฟ้ตข้อยูลจากการปฎิปติงาน

โคยไม่จำเมีนต้องเข้ขนโปรแกรม
๔๑.๓.๔ สามารถแสดงผล ตรวจสอบ และแต้1ชข้อ^ล พร้อมทั้งสามารกเปลี่ยนสกานะข้อบุล^

ไต้จากการปฐบติงาน เซ่น เปลี่ยนจากสกานะรออบุมติหรอไม่ผ่านการอบุม้ติเมีน
สกานะอบุมีติ เมีนต้น

๔๑.๔ การจดต้ารายงานสรุปผลการสำรวจสาธารผมติออนไลน่ (E-Survey)
๔๑.๔๑ สามารกไข้งานไนรุปแบบ Web Application ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร้ Desktop,

เครื่องคอมพวเตอร้ Notebook และบุปกรถ!เคลี่อนทึ๋!ต้
๔๑.๔๒ มีการระบุต้วตนก่อนการเข้าไข้งานระบบ (User Authentication) ทุกคเง โดยมี

หน้าจอลี่อกอิน (Log in)
๔.๑.๔๓ สามารถปร้บแต่ง/ตั้งค่าหรือจดสำรายงานสรุปผลการสำรวจเบื้องต้น ภายไต้

ความสามารกของโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
. ๔๑.๔๔ สามารถจัดสำรายงานสรุปผลการสำรวจเบื้องต้น ร่วมกบข้อบุลสารสนเทศภูมิคาสตร้

ไนรูปแบบแผนที่ (Map) แผนภูมิชุด (Series Chart) แผนภูมิวงกลม (Pie Chart)
ต ว้เลขบ่งบื้ (Indicator) ต ว้จัดปริมาณ (Gauge) รายการข้อบุล (Data List) ไต้เมีน
อย่างน้อย

๔๒ โปรแกรมสารสนเทศภูมิคาสตร้ จ าันวน ๑ ลี่ขติหลี่ มิบุผสมน้ติที่[นฐานดงบื้
๔๒.๑ สามารกสร้างข้นข้อบุลไนฐานข้อบุลเข้งบื้นที่ (File Geodatabase) ไนรูปแบบ ชุด (Point) เต้น

(Polyline) พื้นที่รูปมีด (Polygon) และข้อบุลโครงซ่าย (Vector) รูปทรงสามมิติ (๓อ shapes)
๔๒.๒ มีเครื่องมีอซ่วยสร้างข้อบุล ไต้แก่ การสำหนดระยะ (Length) และบุม (Angle) การตั้งอาก

(Perpendicular) การขนาน (Parallel) ระยะต้นขน (Buffer) การรวม (Merge) และมีเครื่องมีอ
ซ่วยไนการสร้างและแต้Iขข้อบุลกราฟมีกไต้ เซ่น Move, Rotate, Copy, Paste, Split และ
Modify Vertices

๔๒.๓ สามารกแสดงผลข้อบุล Raster ไต้หลายรูปแบบ เซ่น การไลํเอดลี่ (Stretch) การจัาแนก
ประฬท (Classify) และการสำหนคลี่ไหค่าเอพาะ (Unique Values) ไต้โดยรองร้บขนิดของ
การไล่เอคลี่ ไต้แก่ ค่าล่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การปรบความข้ดต้วยค่า
ความสว่างไนรูปแบบอิสโทแกรม (Histogran) Equalization) และค่าตั้าบุดฺและภูงบุด
(Minimum-MaxinDum)

๔๒.๔ สามารถเปลี่ยนการแสดงผลของข้อบุล Raster ต ว้ยเครื่องมีอต่าง ๆ ไต้แก่ เครื่องมิอเลี่อนปร้บ
ความคมข้ด (Contrast Slider) เครื่องมิอเลี่อนปร้บความสว่าง (Brightness Slider) เครื่องมีอ
เลี่อนปร้บความโปร่งแสง (Transparency Slider) เครื่องมีอเลี่อนปร้บค่าแกมมา (Gamma
Slider) เครื่องมีอเลือกริรการไล่เอคลี่ (Stretch) เครื่องมีอเลื^ประเภทการgjมต้วอย่าง

^ เ ๆ--' ^
^  ̂ ^ (Resampling...



(ResampUns Type) พรองมีอป้ดฟอนดูข้อยูลข้างโตเซิงโดัดอฃ (Swipe Layer) นละฟ้งกข้น
ในการประมวลผลภาพ ไดัแกํ การดัด Raster จากบริเวผร1โ?าหนด (C(ip) การอดบริเวณviไม่
ด อังการแสดงผล (Mask) การเพิ่มความคมข้ด การรวม Raster จำ นวน ๒ ภาพ หริอมากกว่าใน
เปแบบโมเพ (Mosaic) และการกรองข้อยูล (Convolution)

๔.๒.๕ สามารลเพิ่ม^นข้อยูล Raster หลายมสิ (Multidimensional Raster) เข้ามาในแผนพิ่1ดั1ดยตรง
ในใฟล แบบ netCOF (Network Common Data Form) ใดั

๔.๒.๖ รองริบการทำงานร่วมกบข้อยูล Lidar จากไฟล์ LAS หริอไฟล์ ZLAS
๔.๒.๗ รองริบการใข้งานข้อยูลแบบจำลองข้อยูลอาคาร (Building Information Modeling (SIM) File

Workspace)

๔.๒.๘ สามารลใข้คำอธบายแผนทุแบบ Dynamic (Dynamic Labeling) โดยควบคุมเปแบบต่าง ๆ ใดั
เซิน ชุดแบบอกบร (Font) ขนำดดัวอักบร (Size) สิ (Color) และมีแถบเครื่องมือในการควบคุม
คำ แหบ่งการวางคำอธิบายแผนพิ่ ในข้อยูลแบบ Point, Line หริอ Polygon และลดจำนวนคำ
ท บัข้อน (Conflict resolution) ใดั

๔.๒.๙ สามารถเพิ่มข้อความบนแผนพิ่ (Map Layout) แบบไดนามืก ไดัแก่ รินพิ่อจจุบน เวลา
อจจุทัน ระบบฟกดดูมืศาสตร์ พิ่อแทนหน้าแผนที่ (Page Name) หน้าของแผนที่ (Page
Number) และ^สร้างแผนที่หริอ^ข้งาน

๔.๒.๑๐ มืชุดเครื่องมือข้วยสร้างคำอธิบายสัญลกบผ์ (Legend) ของข้นข้อดูลบนแผนที่ โดยสามารถ
เสิอก^นข้อยูลฺที่ดัองการ หริอลบ4นข้อยูลที่ไม่ดัองการใดั และคำหนดคุณสมน้ตการแสดง
ส ญัอักบถ! ใดัแก่ ใทัเปลี่ยนแปลงตามขอบเขตแผนที่บนหน้าจอ ณ ขณะน (Current
Extent) ใดั

๔.๒.๑๑ สามารถสร้างกระบวนการวเคราะทํ (Model) ด วัยเครื่องมือสร้างโมเดล (Model Builder)
๔.๒.๑๒ สามารถสร้างหริอนาเข้าชุดขั้นตอน (Task) ของกระบวบการทำงาน (Workflow) เที่อ

แนะนำดู้ไข้งานผ่านพั้ตอนการทำงานแบบโดัฬอบ (Interactive Tutorial Steps)
๔.๒.๑๓ มีเครื่องมืออัดกธุ่มตามความหนาแบ่น (Density-based clustering) ที่สามารถอัดกธุ่มขั้น

ข อ้^ลจุดตามการกระจายดัวเซิงพื้นที่ของข้อ^ลรบกวนโดยรอบ (Noise) โดยกำรใข้ขั้นตอน
ริธิการเริยนเของเครื่องแบบไม่มีดู้สอน (Unsupervised Machine Learning) ด วัยวิธิ
ระยะหางที่ดูกคำหนด (Defined Distance (DBSCAN)) และริรปริบดัวยดัวเอง (Self-
adjusting (HDBSCAN)) ใดัเ{เนอย่างน้อย

๔.๒.๑๔ รองรบการวเคราะหและแสดงผลในรูปแบบ Jupyter Notebooks ที่สามารถ{เอนคำส์ง
จาก Python Libraries เข่น API for Python. Numpy และ Pandas ผ่านแอพพสิเคข้น
ฎมืสารสนเทศบนเดสกที่อป (Desktop GIS Application)

๔.๒ ๑๕ สามารถสร้าง Licensed Definition File (.llcdef) ที่คำ หบดและจำกัดการแสดงผลข้อยูลใน
File Geodatabase โดยสามารถคำหนดการอนํญาตใหส่งออกข้อ\{ลเวคเตอร์ และอัน
หมดอาคุใดั

^ ̂  ̂ ๔.๒.๑๖ สามารถ...
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๔.๒.๑๖ สืามารถกำหนดกฎความสัมฟันซ์ระหว่างข้อยูลพิงifนที่ภาฟ้น Feature เคียว/โน หรอ
ระหว่าง Features CTopology Rules) โดยมีกฎหลายเปแนนส์กำหนดใน Feature ที่เกบใบ
ฐานข้อยูลเชิงพื้นที่(Geodatabase) ประกอบด้วย

๔.๒.๑๖.๑ ด อ้งโม่ข้อนทบกัน (Must Not Overlap)
๔.๒.๑๖.๒ ด อ้งไม่มีซ่องว่าง (Must Not Have Gaps)
๔.๒.๑๖.๓ ประกอบด้วยข้อยูลชุค (Contains Point)
๔.๒.๑๖.๔ ด อ้งไม่มีส่วนใดจาดจากกัน (Must Not Have Dangles)
๔.๒.๑๖.๔ ด อ้งไม่ข้อบฟ้บกันเอง .(Must Not Self-Intersect)

๔.๒.๑๗ สามารถตรวจสอบคุฌสมปคีส่าง ๆ ของพื้นข้อยูล (Validate Topology) นละสามารถ
ส่งออกข้อผิดพลาดใปกังฐานข้อยูลเชิงพื้นที่ (Export Topology Errors) โดยพื้งหมดเมีน
ข อ้ยูลที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาด (Errors) และข้อยกเวน (Exception)

๔.๒.๑๘ สามารถสร้าง Mosaic Dataset เพี่อใข้จัดการ แสดงผล รองร้บ กระจายข้อยูล Raster
และรวมกสุ่มข้อลเพี่อให้เมีน^ดข้อ^ล Mosaic ชุดเคียวกันได้

๔.๒.๑๙ สามารถแนบไฟลในแส่ละ Feature ได้โดยรองร้บใฟลฐปภาพ ไฟลเอกสาร และเรียกดู
ได้ด้วยเครื่องรอ Explore หฟ้าส่าง Attribute และหฟ้าส่าง Pop-Up

๔.® Platform กลางส์าหรีบระบบบรีหารจัดการข้อยูลศารศนเหสภูมีสาสตรีบนโครงสร้างพื้นฐๆบรรด้บดูง
(Enterprise) จัานวน Q สิฃสิหธี้ และรองร้บ^ข้งานประเภห§สร้าง จำ นวนไม่ฟ้อยกว่า ๔©
^ข้งาน มีดูผสมฟ้ดพื้นฐานด้งนี้
๔.๓.๑ สามารถให้บริการข้อชุ^ลด้านฎมีสารสนเทศ โดยเมีนการให้บริการผ่านระบบ Web

Services ที่ผู 1้ข้งานสามารถเรียกใด้ผ่านระบบ Internet และ Intranet ได้แก' การ
ให้บริการข้อชุป้ลฺแผนที่ผ่านระบบแม่ซ่าย (Map Service) การให้บริการข้อชุJลภาพแผนที่
(Raster) ผ่านระบบแม่ข่าย (Image Service) การให้บริกฺารชุดเครื่องมีอสำหร้บวเคราะห้
ข อ้ยูลแผนที่ผ่านระบบแม่ซ่าอ (Geoprocessing Service) และการให้บริการข้อชุJลแผนที่
ในเปแบบ Keyhole Markup Language (KML)

๔.๓.๒ รองร้บการให้บริการแผนที่หลายประเภทตามมาตรฐานของ OGC ได้แก่ WMS, WMTS,
WFS, WCS และ WPS

๔.๓.๓ สามารถเรียกดูสถิตส่างๆ ของการบริการตามซ่วงเวลาที่ก่าหนด เซ่น จำ นวนการร้องขอ
ทงหมด (Total Request) ค่าเฉลี่ยเวลาในการตอบสนอง (Average Response Time)
และสามารถเรียกดูบันทึกเหตุการผส่างๆ ที่เถิดขึ้นของบริการ (Log) ได้

๔.®.๔ รองร้บการจัดเถิบขึ้อด้สร้างข้อชุJ{ลฎมีสารสนเทศ วน-เวลาเพี่อสร้างข้อชุjลฎมีสารสนเทศ
ขึ้อผู้แกัไขข้อชุ;jลฎมีสารสนเทศล่าสุด และจัน-เวลาเพี่อแกัIขข้อชุ;!ลฎมีสารสนเทศล่าสุดที่
ให้นรการผ่านทางเว็บ

๔.๓.๕ รองจับการกำหนดสิทธี้ให้กับ^ข้งานคนอึ๋นในการสอบถาม (Query) แกํใข (Update)
และลบ (Delete) ข อ้ชุjลบนแผนที่ไนเปแบบบริการแผนที่ที่ดนเองเมีนคนสร้างได้

๔.๓.๖ รองจับการเพี่มข้อชุJลประเภทฐปภาพและวคีโอลงไปในบริการข้อชุJลแผนที่ที่สามารถแกั!ข
ข อ้ยูล (Feature Service) ได้ ^ y/

)J^ ^ f)ir
^ โ ^ ๔๓.๗ สกับสชุน...



๔.๓.๗ สปับสืบุนการสราง Map Cache โดยสามารณสิอกสร้าง Map Cache เฉพาะสำหรับบาง
พื้นที่ที่ต้องการไร้ก่อนล่วงหป้า หรือสร้าง Map Cache เที่อ งานคนนรกเข้ามาไต้งาน
แผนที่ที่ให้บรืการ นอกจากนั้นยังมีเค^องมึอสำหรับประมาณการIUQที่ที่ใข้เสิtJ Map
Cache และสามารถเรืยกดูรายงานเที่อดรวํจสอบสถานะการสร้าง Map Cache ไต้

๔.๓.๘ รองรับการเขารงขอร!^ลเข้งพื้นที่ดำงๆ ไต้แก่ ข อ้^สเข้งIต้น (Vector) ข อ้^ลภาพถ่าย
(Raster) และขอ3^ล ๓0 Geometry ที่qกจัดเรบในระบบฐาน•บอ^ลดำงๆ ไต้นท่
Microsoft SQL Server, Oracle เป้นอย่างป้อย

๔.๓.๙ สป้บสใ^นการทำงานร่วมต้บ Application หรือ Web Server ไต้แก่ Internet
Information Services (แร), Apache Tomcat เป้นอย่างป้อย

๔.๓.๑๐ สป้บสบุนการทำงานแบบ Multiple Machine ที่รองรับการทำงานแบบ Load Balancing
หรือ Failover เพี่อรองรับการขยายต้วของระบบไต้

๔.๓.๑๑ สป้บสโเนการห้ผนาโปรแกรมประ{เกต้บนเวบผ่าน API โดยใข้ภาบำ JavaScript และ
พฒนาโปรแกรมประยุกต้แบบ Native สำ หรับอุปกร(นเคส์อนที่และคอมทํวเตอร้ต้งโต้ะ
ต ว้ย Runtime SDKs ไต้แก่ Android, iOS, Java และ .NET ส์งรองรับการทำงานเมึ๋อ
ไม่สามารถเพี่อมด่อต้บเครือข่ายไต้ (Offline)

๔.๓.๑๒ ม โีปรแกรมเสริมระบบสารสนเทศภูมีศาสตร์บนแม่ข่ายต้านการวิเคราะห m มติ (๓0
Analyst) การวิเคราะห้เข้งสรติ (Geostatistical Analyst) การวิเคราะห์เข้งพื้นที่
(Spatial Analyst) และการวิเคราะห์โครงข่ายคมนาคม (Network Analyst)

๔.๓.๑๓ รองรับการเรืยกใต้งาบผ่านเรืปบราวเขอร์ Google Chrome, Microsoft Edge,
Mozilla Firefox, Safari เป้นอย่างป้อย

๔.๓.๑๔ สามารถเพี่มต้อ^ลบนระบบ โดยรองรับต้อ^ลเปแบบอย่างป้อยต้งนั้ File
Geodatabase, GeoJSON file, Image File, Portable Document Format (PDF),

Scene Layer Package, Shapefile และสามารถแปงป้นต้อยูลที่เพี่มไร้ให้ผู้พี่นใต้งาน
๔.๓.๑๔ สามารถเพี่มนั้นต้อ^ลมาแสดงบนแผนที่ไต้โดยรองรับต้อ^ลที่ต้ดเสิบใน^ปแบบไฟล ไต้แก่

Delimited text file (.CSV หรือ .txt), GPS Exchange Format (.gpx), GeoJSON (.
geojson หรือ .json) และ Shapefile

๔.๓.๑๖ สามารถเที่มนั้นต้อยูลที่ให้บริการผ่านเว็บ ในรูปแบบฺ OGC WFS, OGC WMS, OGC
WMTS, Tile Layer, KML file, GeoRSS file และ CSV file

๔.๓.๑๗ สามารถปรับแดํงสไตล์ (Style) เข่น การไล่เถดสิ (Color Ramps) ความหนาของเต้น
(Line Weights) ความโปร่งแสง (Transparency) ต ญ้ต้กบณ์ (Symbol) และสามารถ
ปรับแดํงการแสดงต้อ^ลเข้งบรรยายในต้กบผะ Pop-ups โดยที่สามารถก่าหนดฟิลล์ที่
ต อ้งการหรือไม่ต้องการแสดงผล รวมสิงสามารถแสดงต้อ^ลเข้งบรรยายในสักบผะ
แผนดูมีและรูปภาพไต้

๔.๓.๑๘ สามารถแสดงป้ายพี่อ (Label) จากต้อ^ลเข้งบรรยายที่กำหนดเอง (Custom Attribute
Expression) ให้กบนั้นต้อ\{ลในรูปแบบ Feature Layer ไต้

๔.๓.๑๙ สามารถสร้างโปรแกรมประอุกดทสามารถเสิอกรูปแบบ (Template) ไต้โดยไม่จำเป้นต้อง
เขียนโปรแกรม ไต้แก่ รูปแบบหป้าดำงแบบมาทรฐาน (Basic Viewer) ที่ประกอบต้วย
เครี่องมือพื้นต่างๆ เข่น เจด/ปีดนั้นต้อยูลฺ (Toggle) คำ อรบายสัญฺสักบฌ (Legend) ไอุ๊ค
มาร์ก ต น้หา ว ดัระยะ (Measure) แกํไขต้อยูล ห้มห์ภาพแ^ที่ หรือรูปแบบหป้าต่าง



วิเคราะฟ้เปรียบเทซบ (Compare) ที่สามารถปานผบที่ ๒ แผนที่ใบเปแบบ ๒ มต (Map)
และ ๓ มด (Scene) มาแสดงข้างกัน

๔.๓.๖๐ รองรบการใข้งานร่วมกับแอพพลเคข้นส์าหรับเกึบข้อยูลภาคสนามที่ใข้งาบIกับUfljjnfvi
โฟน หรีอแที่บเลตบนระบบปฐปดการ Android และ 105

.  ๔.๓.๒๑ มีเครึ๋องมอในการวิเคราะหข้อยูลเข้งที่นที่ เซ่น การสรัางแนวระซะกันชน (Buffer) จาก
•?นข้อยูลจุด (Point) เสัน (Line) และขอบเขดพื๋นที่ (Area) ไกั การแสดงผลข้อยูลจุด
(Point) ใน5[ปแบบ Heat Map และ Cluster ใกั การหาข้อยูล่ที่อยู่ใกล้ที่อุด (Find
Nearest) โดยสามารฺทจำกัดระยะทางและจำนวนข้อยูลที่ตองการหาใกัเป็นกัน

๔.๓.๖๒ สามารถเผยแพร่แผนที่ที่สรัางบน Microsoft Excel และสฺามaรถป้าแผนที่ใปใข้กับ
Microsoft PowerPoint ในJปแบบเปที่ยนแปลงเคลื่อนยาย (Dynamic) และรูปแบบ
เข้งโกัดอบ (Interactive) ใกั

๔.๓.๖๓ สามารถสรัางแดชบอร์ด (Dashboard) บน Web Browser ที่สฺามารถสรูปข้อยูลและ
แสดงผลในรูปแบบต่างๆ เซ่น แผนฎมี (Chart) มาตรรัด (Gauge) และแผนที่ (Map) บน
หป้าจอ่เดียวกันใด

๔.๓.๖๔ สป้บสไ^นการทำงฺานร่วมกับระบบรัดเดีบข้อยูลอีนล้นกัวบุคคล (Identity Stores) ที่มีอยู่
เดีม ใกัแกํ ระบบ Integrated Windows Authentication (IWA) หรือ ระบบ
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) หรือ Active Directory
Federation Services (AD FS)

๔.๓.๖๕ สามารถสร้างโปรแกรมประ{เกดแบบ Web Application ที่สามารถเสือกแผนที่ (Map)
รูปแบบ (Theme) และชุดเครึ๋องมีอ (Widget) ที่ก อังการใดในรูปแบบ what-you-see-
is-what-you-get (WYSIWYG) ใกัโดยโม่จำเป็นกัองเขียนโปรแกรม

๔.๔ โปรแกรมระบบรัดการฐานข้อ\เลเข้งสัมทํนร์ (RDBMS) จำ นวน ๑ ลจสิทลื่ มีอุผสมบทที่[นฐานดงสั
๔.๔.๑ เป็นระบบรัดการฐานข้อ^ลเข้งล้มทํนร์ (Relational Database Management System ะ RDBMS)
๔.๔.๖ สป้บสบุนเมีดเวิร์คโปรโดคอลแบบ TCP/IP เป็นอย'างป้อย
๔.๔.๓ สป้บสไ^าดรฐาน Open Database ConnectMty (ODBC)
๔.๔.๔ สามารถเกึบข้อบุลที่อยู่1นรูปแบบ Binary Large Object (BLOB) ใวิในฐานข้อบุลใกั
๔.๔.๕ ทำ การเกบข้อบุลและแสดงผลใกัหลายภาบา อย่างป้อย ๖ ภาบา ดีอ ภาบาใทยและภาบาอ้งกๆบ
๔ ๔.๖ เป็นระบบรัดการฐานข้อบุลส์าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ซ่าอ ตัง้แต่ ๔ core CPU ขึน้โป
๔.๔.๗ มีเครื่องมีอซ่วยในการควบอุมบุแลระบบฐานข้อบุล

๔.๕ สืทรยู่ใข้งานระบบบรืหารรัดการข้อบุลสารสนเทศบุมีคาสตร์บนโครงสร้างที่[นฐานระทบ่บุง
(Enterprise) ส า์หรับเข้าหป้ๆที่ขึ้ปฐป้ดีงานเก็บรวบรวมข้อบุล จำ นวนไม่ป้ออกจำ «๕ ̂ ข้งาน
มีอุผสมปทที่[นฐานดงขึ้
๔.๕.๑ ยู่ใข้งานสามารถเรียกดูข้อบุล (View) แกัเฬอบุล (Edit) และข้อบุลที่แน่งปีน (Share) มาจาก

^ข้งานอนใด
๔.๕.๖ ม โีปรแกรมฯ ใหุ้ระดบเข้าหป้าที่ที่ปฎิบตงานเก็บรวบรวมข้อบุล (Survey Application) สามารถดาวนโหลด เพี่อใข้งานโกับนสมาร์ทโฟน หรือแที่บเลตบนระบบปฎิไ]^าร Android และ iOS

aw VK\i Jh เบการเก็บ...



oo

ในการเกึบข้อยูล (Collect data) และป!นปรุงข้อยูล (Update data) ในฟ้นที่ปฐงตงานลนาม
น

๔.๕.๓ รองรบการเกนข้อยูลจุค (Point) เส้น (Line) และพนทรุปจด (Area) ใต้
๔๔.๔ รองรับการเกนข้อยูลในรุปแบบ Online และ Ofriine ใต้
๔.๔.๔ สามารถเรบข้อยูลผ่าน Smart forms ที่รองรับประเภทฃองข้อถามดงต่อใปนี้ ตำ แหน่ง

แบบ^ด (Geo point) มีตำ ตอบหลายคำตอบใต้'เส้อก (Multiple choice) และเปภาพ
(Image) เจนอย่างน้อย

๔๖ น า่เข้าข้อ^ลขอบเขตการปฏใ3ดงานของส้าน้กงานสทตินต้งซาทที่รอ^ และข้ดตำเจนแมนที่ฐาน
ส า้ทรับกา๗ฐใรตงานเกึบรวบรวมข้อรุเล ข า้นวนใฝน้อยกว่า 0010,000 ขอบเขต ดงจ[
๔๖.๑ รองรัชการน่าเข้าข้อยูลขอบเขตการปฎน้ตงานที่ส์าน้กงานสถิตแห่งขาติมีอยู่ในรุป Shapefile

และ Geo JSON

๔๖.๖ น า่เข้าข้อ\เลขอบเขตการปฐบตงานที่สำนักงานสถิติแห่งขาฬิมีอยู่ในรุป Shapefile ห ร่ึอ Geo
JSON ข า้นวนไม่น้อยกว่า ๑๓0,000 ขอบเขต และข้ดตำเป็นแผนที่ฐานสำห!บการปฎโ5ตงาน
เก็บรวบรวมข้อรุเล

๔๗ น า่เข้าข้อ^ลแผนที่ฐาน NOSTf^ Premium Map ของกระทรวงติข้หลเที่อเสรษุฐกจแล่ะส้งดมที่
สำ น กังานสถิติแห่งขาติมีถิท81ข้งาน และสามารถน่ามาไข้ประโขขน่ในกระบวนการผถิตข้อรุเลสถิติ
ในโครงการต่าง ๆ โตยใม่เรยตำไข้ข้ายในการข้ตที่อใหม่

๔๘ ข ต้ตำระบบ Web Service สำ หรับเที่อมโยงข้อรุเลสารสนเหศฏมีสาสตข้ และข้อรุ)ลทึ๋1ต้จากการ
สำ รวจ ใต้หน่วยงานที่เที่ยวข้องสามารถเข้ารงใต้ ตามติทที่ที่สำนักงานสถิติแห่งขาติตำหนต จำ นวน
๑ ระนบ

๔๙ พผนาระบบบรการฺสารารผมติออนใลน่ต้นแบบจากโดรงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งขาติ
' อย่างน้อย ๑ โครงการ ต ง้ที่

๔๙.๑ จดตำต้นแบบโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งขาติ อย่างน้อย ๑ โครงการ ตามที่สำนักงาน
สถิติแห่งขาติตำหนด โดยตำเจนการดามๆผส้กบผะเถพาะในข้อ ๔๑ - ๔๘

๔๙.๖ ระบบบรการสำรวจสาธารผมติออนใลน่ต้นแบบ ต อ้งสามารถรองรับแบบสอบถามที่มีความ
ข บ้ข้อบ เข่น แบบสอบถาม ๑ ชุด จะต้องเก็บรวบรวมข้อ^ลของสมาขิกา)กคนในครัวเรือนใต้
และต้องลามารถรองรับการน่าเข้าฐานข้อรุ}ลเติมที่มีอฺยู่แส้ว เพี่อน่ามาปรับปรุงและแก!ขใต้

๔. (เผสมฃติของ^เสนอราดๆ
๔๑ มีดวามสามารถตามกฎหมาย
๔๖ ไม่เจนชุดดลส้มละลาย
๔๓. ไม่อยู่ระหว่างการเถิกถิจการ
๔๔ ไม่เป็นชุคคลขึ่งอยู่ระหว่างคูกระรับการยื่นข้อเสนอหรือทำส้ญญาตํบหน่วยงานซองรัฐไว้ที่'วคราว

เนื่องจากเป็น^ที่ไม่ผ่านเกผตํการประเมีนผลการปฏบติงานของ^ปร^อบmร ตามระเบียบที่

aw <น 1 V" C i't
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๑๑

มนดรึว่าการกระทรวงการคลังf!ๆหนฟิ ผามที่ประกาศเผยแพรในระนฃIครึอข่ายการกนIทคขกง
กรมบัญข่กลาง

๕,๕ ไมใรนT^คคลส์งภูกระบุส์อไว้ในปัญซีรายส์อผู้ทิ้งงานและไต้แจ้งเวียนส์อใท้เป็น^ทิ้งงานข0งทน่')ยงๅน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารลนเทศของกรมบญฐกลาง ^งรวมรงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นทุ้นสํวน
ดู จ้ ด้การ กรรมการ^จ้ดการ ^บรืหาร คู ร้ส์านาจในฺการต้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลทิ้นต้ๆย

๕.๖ มีคุณสมฃํตและไม่รลักบฌะต้องหามดามทิ้คณะกรรมการนโยบายการจ้ดคู้อจ้คจ้างนลยกๆรนวีนไร
ฟ โ้กคุภาครัฐกำหนดในราขกิจจาบุเบกษา

๕.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล!^อาข่พรับจ้างที่นิระกวดราคาอแกทรอนิกส์ลังกล่าๆ
๕.๘ ไม่เป็นคู้มีประโยฬร่วมกนกบคู้อนจ้อเสนอรายอี่นหี่เจ้าส์นจ้อเสนอให้แก่สำนักงานกกิติแท่งขๆติ {น

ร นัประกาศประกวดราคาอแกหรอนิกส์ หรือไม่เป็นคู้กระท่าลันเป็นการขัดขวางการแข่งจ้นยล่างเป็น
ธรรมในรันเสนอราคา

๕.๙ ไม่เป็นคู้ไต้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกน ซึ๋งอาจปฏิเสธไม่ยอมทิ้นศาลไทย เรันแต่รัฐบาลของคู้ยี่น
จ อ้เสนอไต้มีกำสังให้สละเอกติท^และความคุ้มกนเ^ว่าทิ้น

๕.®๐ คู ย้ี่นจ้อเสนอจะต้องลงทะเมียนในระบบจ้คทิ้อจ้ดจ้างภาครัฐต้วยฐแกทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement ะ e-6P) ของกรมนัญจ้กลาง

๕.®® คู อ้ี่นจ้อเสนอต้องเป็นคู้ผติดหรือคู้แทนจำหน่ายผติตภณฑ์ที่เสนอตามที่กำหนดในรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะขอบเขตของงาบ (Terms of Reference) จ อ้ ๔.® จ อ้ ๔.๖ จ อ้ ๔.๓ จ อ้ ๔.๔
และ จ อ้ ๔.๕ กรณีคู้ยี่นจ้อเสนอเป็นคู้แทนจำหน่ายผติตลัณท่ในประเทศไทย จะต้องไต้รับการ
แต่งทิ้งจากเจ้าของผลดภฌฑ หรือจากสาขาของเจ้าของผติตลัณฑในประเทศไทยที่ภูกต้องดาม
กฎหมายํ หรือจากคู้แหนจำหน่ายผติดภัณฑในประเทศไทยที่ภูกต้องดามกฎหมาย ให้เป็นคู้แทน
จำ หน่ายผติดลัณท่ที่เสนอ โดยแสดงหนังเอแต่งทิ้ง หากหนังเอแต่งทิ้งเป็นภาษาต่างประเทศ ให้
แนบเอกสารกำแปลเป็นภาษาใทยที่รับรองโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศ
ไทย) ทิ ง้บี้ สำ น กังานสติติแท่งขาติขอสงวนติทธที่จะตรวจสอบวีนิจลัย่จ้อเที่จจรืงโดยดรงจากคู้
ร บัรองที่เสนอมาทิ้นเที่อประกอบการพจารณา

๕.®!!) คู ย้ี่นจ้อเสนอต้องมีผลงานต้านการสำรวจจ้ดแบจ้อยูล หรือการท่าแบบสอบถาม หรือการลัฒนา
ระบบบรืการสำรวจจำนวน®โครงการโดยมียูลกำไม่นัอยกว่า ๒,๐๐๐,000.-บาท(สองต้านบาท
ต ว้น) ให้ลับหน่วยงานราขการหรือรัฐวีสาหกิจหรือหน่วยงานเอกขน โดยเป็นผลงานที่แต้วเสุรืจ
ย อ้นหลังไม่เกิน ๕ ป็ และสํงมอบงานเป็นที่เรืยบรัอยแต้วนับถึงรันที่ยี่นจ้อเสนอ ทิ ง้บี้คู้ยี่นจ้อเสนอ
ต อ้งฺแนบสำเนาเอกสารลัญญาที่ใต้ลงนามลับหน่วยงานลังกล่าว และเอกสารประกอบลัญญาที่แสดง
รายละเอียดงานที่ใต้กำเนินการในสัญญา และหนังเอรับรองผลงานที่ลงนามฺโดยคู้มีลัานาจภูกต้อง
ดามกฎหมาย มาพรัอมการยี่นจ้อเสนอฯ ขึ ง๋สำนักงานสติติแท่งขาติสงวนติทผจะดรวจสอบวีนิจลัย
จ อ้เท็จจรืงโดยดรงจากหน่วยงานฎํลัญญาดามเอกสารที่เสนอเที่อประกอบการพจารผา

๖. หลักเกณห้นละติทรในการท็จารผา
สำ น กังานสติติแท่งชาติ ขอสงวนติทธื้ในการเรียกคู้ยี่นจ้อเสนอเจ้ามาน่าเสนอระบบในคเงบี้ มา

ทดสอบประติทธภาพและดามคุณลักษณะเฉพาะที่สำนักงานสติติแท่งขาต้ใต้กำหนดไรัโดยไม่มีกำใจ้ข่าย
.แต่อล่างใด

ใจ้เกณฑ์ราคาในการพจารณาโดยพิจารณาราคาดํ่าสุด ^ ̂  ^

-r Ar" ' ร^,
^  ฬ. ต ขิสิทร...
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๗. รขสิท^นละสิทเการฬซอฟ{$นวเ
ชุดโปรแกรมที่เสนอจะสัองเป็นสิจสิทรที่ถูกพ้องตามทฎหมาย และเป็นแบบใชงาบอย่างกาาร

(PerpetuaO โดยคู้ขายจะพ้องลงทะเปียนสิหธี้การพงานชุดโปรแกรมโนนาบของส์าปักงาหฐิฐฐํนใ^^^^^^^
และหากชุดโปรแกรมที่ย่งมอบให้สำนํfกงานกกึติแห่งขๆตํฐคู้อี่นเป็นเธุ้ๆของกิขแห^ คู ข้ายพ้องพ้าเปีนการให้
สำ ปีกงานสดฺตแห่งขาทใพ้รบสิทt[ดยขอบในการใข้ชุดโห่รนกรนหั้งหบต

ในกรฟ็ที่มีบุคคลภายนอกกล่าวอ้าง หรือให้สิท^รยกร้องใดๆ ว่ามีการละเมดสิขสิทรี้ หรือสิห§ปีดร
เกี่ยวกบโห่รแกรมคู้ขายพ้องดำเปีนการifงปวงเที่อให้การกล่าวอ้างหรือกๆรเรือกร้องปีงกล่ๆรร^เห่สิหให่
โดยเ!ว คู ข้ายพ้องเป็นคู้ห้าระค่าฟ้ยหายและค่าให้จ'ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแหนสำปีกงานสทสิแห่งขาต

สิหธี้การให้ขอฟตแวร้ (Software License) ประกอบพ้วย โปรแกรม (Software) เครื่องมีอ (Tools)
และ Utilities ต่างๆ เพี่อให้สำปีกงานสกิดแห่งขาดํใดให้งานขอฟพ้แวร้ที่จดขึ้อใพ้อย่างต่อเนี่อง

ชุดค่าสํ่งของโปรแกรมประชุกดที่เกิดขึ้นจากการห้ดเนาในโดรงการนี้ เป็นสิขสิหขึ้ของสำปีกงานลกิติ
แห่งขาสิ และสำปีกงานสกิสิแห่งขาสิสามารทปีามาห้ฒนาต่อใพ้ในอนาคต

๘. เงื่อนใขอึ๋นๆ
๘.๑ ^นห้อเสนอพ้องเสนอรายที่อคู้รบผิดขอบโครงการและคู้ประสานงานโครงการ พร้อมนี้งรายละเอึยดใน

การสิดต่อ หากมีการเปกี่ยนแปลงคู้รับผิดขอบโครงการหรือคู้ประสานงานโครงการ ให้แห้งสำปีกงาน
สกิสิแห่งขาสิทราบเป็นลำยลักษถ่!อ้กษร

๘.๒ คู ย้ี่นห้อเสนอพ้องจดห่าดารางเรเรืยบเทียบรายละเอยดชุผลักษผะเอพาะของผสิตลัผฑ์บุกรายการ
ผรายละเอียดบุผลักษผะฬูพาะของผลดภผฑของคู้ที่นห้อเสนอโดยละเอียดหั้งอปีบ ตามปีวอย่าง-
ดารางเปรืยบเทียบพ้านล่างนี้

สำ ล บัที่ รายละเอยฬํที่
สำ ป กีงานสกิสิ

นห่งขาสิกำหนด

รายละเอียดบุผลักบผะเจพาะ
ที่เลนอ

เอกสารอ้างอีง
(ระบุเลขหน้า
พร้อมบรรห่ดที่

อ า้งอง)

หมายเหบุ

รายละเอียดที่อ้แน
ห อ้เสนอเลนอระชุ
แห้อ^เวอร์ห้นให
ห ด้เจน(โดยละเอียด

ขึ ง้จาบน)

ขนาดถูงบุดที่
ดวามสามารถห่าใพ้
หรือความสามารถ

ที่น ๆ  (ถ้ามี)

ฟ ฬัอดาม
ประกาศ

บุผลักษผะ
เจหาะที่กำหนด

ระบุความสามารถ
ลงบุดที่ห่าใพ้

๙. การรกอบรม
คูข้ายพ้องอบรมเห้าหปีาที่ของสำปีกงานสถิสิแห่งขาสิให้มีความ!ความเห้าใจจนสามารถปฏึบ้ฬงานใพ้

อย่างมีประสิทอีภาพ ดามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้1ครงการพ้นแบบในการ่ผิกอบรม และครอบคบุม
เนี้อหาในขอบเขทของงานห้อ ๔.๑ - ๔.๙ พ ง้นี้

๙.๑ ห ด้อบรมการขึ้งค่าและให้งานระบบบริการสำรวจสาธารผมสิออนใลน (E-Survey Platform)
ให้กับเห้าฬปีาที่สำปีกงานสถสิแห่งขาด จำ นวนไม่ปีอยกว่า ๒๔ คน ระยะเวลาใม่ปีอยกว่า ๔ วนั
ผ สำ ป กีงานสกิสิแห่งขาสิ

๙.๒ ห ด้อบรมโปรแกรมสารสนเทศภูมีศาสดร้ระลับมาตรฐานให้กบเห้าหปีาที่สำปีกงานสกิสิแห่งขาด
จำ นวนใม่ปีอยกว่า ๒๔ คน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ วนัผ สำ ป กีงานส^แห่งขาสิ .

Q / /jy •av-■J
t ๙.ผ๚ดอบรม...
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๙.๓ จดอบรมระบบฃรหารจดการข้อยูลสารสนIทศภูมิศาสตร์นนโครงฐ?างพื้Jฐๆ •บสูง
(Enterprise) สำ หร์บดู้โซงาน ให้สับเจาหน้าที่สำนักงานสทฅแห่งซาติจำนวนไม่ฟ้(อยกวา b<sr คน
ระยะเวลาไมน้อยกว่า ๒ วนัผ สำ น กังานสลติแห่งซาติ

๙.๔ ข ด้อบรมระบบบรหารจัดการข้อยูลสารสนเทศภูมศาสตร์นนโครงส?างพื้นฐานวะดันสูง
(Enterprise) สำ ห?บยูดูแลระบบ ให้สับเจัาหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งซาติจำนวนไม่น้อยกว่า teo
คน ระยะเวลาไม่น้อยกวา ๑ จนั ผ สำ น กังานสถิติแห่งซาติ

ห ง้นี้ ดูซ้ายดุ้องรบผิดซอบค่าใข้จ่ายในก่ารสำเนินการแกอบรม และจัดห่าเอกสารที่ใข้ในการแกอบรม
ไม่รวมค่าสลานที่ในการอบรม ผ สำ น กังานสถิติแห่งซาติ

สำ น กังานสถิติแห่งซาติซอสงวนถิทเIนการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมที่ระโ^ในประกาศโดยภู้าทยไม่
ติดค่าไข้จ่ายโตๆ เที่มเติม

«o. สถานที่ติตตั้งระบบบรการสำรวจสายารผมติออนไลน้ (E-Survey Pbtform)
ติดตั้งบนคลาวดแม่ขายซอง Government Data (Tenter and Cloud service ะ GDCC สำ น กังาน

สถิติแห่งซาติซอสงวนสิทรIนการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งที่ระใ^ไนประกาศโดย^ซายไม่ติดค่าไข้จ่ายไดๆ
เที่มเติม

การสํงมอบและตรวจรบ
ภู ซ้ายตองสำเนินการติดตั้งระบบตั้งหมดไห้ภูกดัองและส่งมอบครบถ้วนดามเงี่อนุไซที่กำหนดไ?1น

ส ญัญาไห้แก่สำนักงานสถิติแห่งซาติ ภายไนกำหนดเวลา ๑๘0 วน น บัสัดจาก?นลงนามไนสัญญา และ
ห อ้งแจังกำหนดเวลาการส่งมอบงานแต่ละงวดไห้สำนักงานสถิติแห่งซาติทราบเนินลายสักบถ5จักบร
ล่วงหน้า อย่างน้อย ๓?นห่าการ โดยกำหนดส่งมอบงาน ๓ งวด ด งันี้

งจดที่ ด
๑๑.๑ แมนการดำเนินงานโครงการ แมนการแกอบรมและแนวทางไนการปฐนัดงานตลอด

ระยะเวลาไนสัญญา จำ นวน ๘ ๆ ด (ห้นถนับ ๑ ชุด และสำเนา ๗ ชุด) และจัดประชุม
ร่วมสับคผะกรรมการตรวจ?บไ?สชุซองสำนักงานสถิติแห่งซาติอย่างน้อย ๑ คเง พ?อมตั้ง
ส่งรายงานการประชุม ภายไนระยะเวลา ๓0 วน น บ้ถดจาก?นลงนามไนสัญญา เที่อไห้
คณะกรรมการตรวจ?บไ?สชุดรวจสอบ ถ า้คผะกรรมการตรวจ?บดัสชุเห้นสมควรไห้แก!ซ
ป?บป^ง นี ซ้ายห้องสำเนินการแก!ซปรับป^งแมนสำเนินการไห้สอดคถ้องสับความห้องการ
ซองระบบที่สำน้กงานสถิติแห่งซาติกำหนดตั้งนี้นี้ซายเนินนี้?บผิดซอบค่าไข้จ่ายไนการจัด
ประชุม

๑๑.๖ นี ซ้ายห้องส่ง่มอบงาน ดามข้อ ๔.๑ ถึง ข อ้ ๔.๔ และส่งมอบถิซสิทยการไข้งานโปรแกรมที่
สูกห้องตามกฎหมาย ภายไนระยะเวลา ๖0 จ นั น บ้สัดจากจันลงนามไนสัญญา เที่อไห้
คผะกรรมการตรวจ?บ่ใ?สชุตรวจสอบ

งจดที่ to
๑๑.๓ นีซ้ายห้องส่งมอบงาน ตามข้อ ๔.๖ ถ งึ ข อ้ ๔.๙ ภายไนระยะเวลา ๑๔0 จนั น บัสัดจากจัน

ลงนามไนสัญญา เพี่อไห้คผะกรรมการตรวจ?บไ?สชุตรวจสอบ ^

^  ๑®.๔ นี ข้าย...
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๑๑.๔ ดู 1๊สัรบการคดเลือกต้องส่งมอบเอกสารQป๋บสมยูร{นเสนอด่รคผะกรรมทารพรๆจfบฟ้aq
^านวน ๘ ๆ รเ (ต้นอโ/บ ๑ ชุด และส่าเนา oi ชุด) ดงด่อไปสั
- เอกสารฟ้งภาโเโการเส์อมโยงระบบต่าง ๆ กบโปรนกรมที่เรียกใต้งาน
-  ER Diagram ของฐานต้อยูลทั้งระบบ รวมทั้งระบบต้นนบบดามต้อ ๔.๙
- โครงสรางฐานต้อยูลของโครงการต้นนบบดามต้อ ๔.๙

๑๑.๔ ส่ง มํอบระบบที่เสรีจสม\เรผ์สามารถใต้งานไต้จรีง
๑๑.๖ ส่งมอบ Source code ของระบบดามต้อ ๑๑.๔ (1นส่วนที่มึการไทํfผนาเร่ผเดม)
๑๑.๗ ส่งมอบ CD หรีอ DVD ดามต้อ ๑๑.๔ และ ๑๑.๖ จำ นวน ๘ ชุด (ต้นถโ}บ ๑ ชุด นละส่าเนา

๗ ชุด) ส า่หรับคณะกรรมการดรวจรีบโสื'สตุ
งาคที่ «
๑๑.๘ ผู I้ต้รับการต้ดเลือกต้องส่าเป็นการรกอบรมเต้าหน้าที่ส่าโ!กงานสลืสินห่งขาติ ตามที่ส่าหนด

ในต้อ ๙ หลงจากส่งมอบระบบที่เสรีจสม\jรณสามารถใต้งานใต้จรีง ภายในระยะเวลา
๑๘๐ รัน น บ้ถดจากรันลงนามในสัญญา พร้อมส่งผู้มีอการใต้งาน จำ นวน ๘ ชุด (ต้นถน้บ
๑ ชุด นละส่าเนา ฅเ ชุด) ส า่หรับคณะกรรมการดรวจร้บพส^ ไต้นกํ
๑๑.๘.๑ ^มีอการ Configuration ระบบต่าง ๆ ส า่หรับผู้^นลระบบ
๑๑.๘.๖ ฎ่มอการใต้งานระบบต่างๆ ส า่หรับผู้ฐนลระบบ และผู้โต้งานโ)กระสับ
๑๑.๘.๓ ผู้มอการใต้งานระบบต้นแบบ ส า่หรับํผู้^แลระบบ และผู้โต้งานชุกระสับ

๑๑.๙ ส ง่มอบรายงาใiและส^ปมลการส่าเป็นงานทั้งโครงการ พร้อมทั้งต้อเสนอแนะ ภายใน ๑๘๐
ร นั น บ้ถดจากรันลงนามในสัญญา จำ นวน ๘ ชุด (ต้นฉโ!บ ๑ ชุด และส่าเนา ฟ ชุด)
ส า่หรับคณะกรรมการตรวจรับพสดุ

๑to. วงเ1นในการจดหา
งบประมาณในการจดที่^อเป็นเงํนจำนวน ๘,๑๖๘,๔๐๐ บาท (แปดต้านหที่งแสนหกหที่นแปดาร้นน้า

ร อ้ยบาทถ้วน)โดยรวมภาบี\เลค่าเที่มและค่าใต้จ่าย^นใดทั้งหมด

๑ท. ระยะเวลาส่าเนนการ
ส่งมอบระบบบรีการส่ารวจสาธารณมติออนไลน้ (E-Survey P๒tforrฑ) ภายใน ๑๘๐ รนั น บ้ถ้ดจาก

ร นัลงนามในสัญญา

๑๔. อตราค่าปรัช
ในอดราร้อยละ ๐.๒๐ (ฐนย์ชุดสองชุนย์) ของราคาดามสัญญา

๑๔: การเบกจ่ายเงน
ส า่น้กงานสรติแโไงขาติจะจำระเงินตามสัญญาที่อขายเมี๋อผู้Iต้รับการสัดเลื®กส่^นรบร^บบบรักา'



■^วพที่ ๑ ร อ้ยละ ๖(ร: ของวงIโนในสัญญา ผี่อแIครับการสัดฬึอกสัๆฟันการนลวเสเจ นสะ
คผะกรรมการตรวจรับสัสดุไดตรวจพถูกต้อง ครนล้วนตามการส่งมอบงานงวดvl ๑

'^วftflta ร อ้ยละ ๖๐ ของวงเงินในสัญญา เมึ๋อ^ต้รับการต้ดเรอกต้าเนินการแล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสชุใต้ตรวจร้นถูกต้อง ครบล้วนตามการส่งมอบงานงวดที่ เร

งวพที่ ffl ร อ้ยละ <1)๔ ของวงเงินในสัญญา เมี่อ^ต้ร็บการสัดฬีอกด'าเนินการแล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการตรวจรัชพสชุใต้ตรวจร็บถูกต้อง ครบล้วนตามการส่งมอบงานงวดที่ ผ

๐๖. การรับประสันสัา^ดบกพรัอง
หสังจากคณะกรรมการตรวจํรับพสดุส่าเร็จ ครบล้วน ตรงตามสัญญาแล้ว ^ต้รับการสัดเรอกต้อง

ร บัประสันการใต้งานของระบบบร็การสำรวจสาธารณมติออนใลน์ (E-Survey Platform) ใต้สามารถ
ทางานไต้ตามปกติ เนินเวลาอย่างนอย (ร) นิ นบต้งแต'รันที่ส่าสักงานสรติแห่งขาติใต้รับมอบและ
คณะกรรมการตรวจรับพสดุใต้ตรวจรับ&ระบบเรียบร้อยแล้ว

หากเกดการต้าชุดบกทร่อง ผู I้ต้รับการสัดเลือกต้องดาเนินการแก1ขใต้ระบบนรีการสำรวจสาธารณ
มติออนใลน (E-Survey Pbtform) สามารลต้างานใต้เนินปกติ ภายใน ๖๔ ขัว่โมง ส บัจากใต้รัชแต้งเนิน
ลายสักบผ์อกษรจ่ากส่าสักงานสรติแห่งขาติพรัอมทั้งจดห่ารายงานผลการดำเนินการใต้ส่าสักงานสรติ
แห่งชาติทราบเนินลายล้กษผอกษร ภายใน ๗ รนั

ทั ง้นี้ หากการแก1ขกระทบสับระบบงาน ใต้ผู้Iต้รับการสัดเลือกดำเนินการแล้1ขเอกสารในส่วนที่
เกี่ยวต้อง พร้อมทั้งต้ดส่งใต้สับส่าสักงานสรติแห่งชาติ ต า้นวน ๘ "ชุด (ต้นอสับ (!) ชุด และส่าเนา ๗ ชุด)
ส า่หรีบคณะกรรมการตรวจรับต้สชุ ภายใน 0)๔ รนั

๐๗. ต อ้กำหนดการปกปีดต้อชุ)ลส่าสัญ
เต้าฬสัาที่ที่เต้ามาปฏฃตงานต้องรักษาความสับของต้อชุเลในระบบลารสนเทศของส่าสักง.านํสรติ

แห่งขาติโดยต้องใม่สัาขอชุเลเกี่ยวสับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของส่าสักงานสรติแห่งชาติIป
เนิดเผยต่อผู้อนโดยแ!ดขาดนว่ากรร่นใดๆ และต้ามสัดลอก หรือแอบถ่ายต้อชุ]ลที่ส่าสัญ และต้องปฏสัติ
ตามประกาศต้านความมั่นคงปลอดภยศูนย์คอมพิวเตอร์ ส า่นกงานสรติแห่งขาต อย่างเคร่งครัด

•anr


