
 

                                                          เอกสารสอบราคาซือ้   เลขที่  33 

                                      เร่ือง   สอบราคาซือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน  2  รายการ 

                                                      ตามประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                                           ลงวันที่  30   สิงหาคม  2553 

                                                                    ---------------------- 

ดวย     สํานักงานสถิติแหงชาติ    ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  "สํานักงาน"     มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ 

ครุภัณฑคอมพวิเตอร จํานวน 2 รายการ ไดแก 

รายการที่ 1   โครงการจัดทําระบบตนแบบเพือ่ปรับปรุงแผนที่งานสํามะโนดวยจีพีเอส 

  รายการที่ 2   โครงการจัดหาซอฟตแวรเครื่องมือสําหรับการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย   ซึง่ตอไปในเอกสารนี้รวมเรียกวา   "คอมพวิเตอร"  ซึ่งคอมพิวเตอรที่จะซื้อนี้

ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะ

เฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี   โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปน้ี 

 
ขอ  1   เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

                           1.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                           1.2   แบบใบเสนอราคา 

                           1.3   แบบสัญญาซื้อขาย 

                                      1.4   แบบหนังสือคํ้าประกันสัญญาซื้อ                                                                  

                                      1.5   บทนิยาม  

                                               (1)   ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                               (2)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                                      1.6   แบบบัญชีเอกสาร 

                                               (1)   บัญชีเอกสารสวนที่ 1 

                                               (2)   บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

     
         ขอ  2  คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา 

2.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียน      ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ประเภทหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด  บริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด 

จดทะเบียนมีวตัถุประสงคในการขาย    ใหเชา    เปนผูผลิต     หรือเปนตวัแทนจําหนาย 

คอมพิวเตอร หรืออุปกรณคอมพิวเตอรที่สอบราคานี้       โดยแสดงสําเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวง 

พาณิชยที่ออกใหหรือรับรองใหไมเกิน  6  เดอืน นับถึงวันยืน่ซองเสนอราคา 

2.2    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชือ่ผูทิ้งงานของทางราชการ    และได 

         แจงเวียนชื่อแลว          หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปน 

      ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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2.3    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกนั    ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล 

      ไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น                                

2.4   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น   ทีเ่ขาเสนอราคา 

  ใหแกสํานักงานสถิติแหงชาติ  ณ วันประกาศเผยแพรการสอบราคา หรือไมเปนผูกระทํา 

   การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 

   
          ขอ  3    หลักฐานการเสนอราคา 
               ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกบัซองสอบราคา    โดยแยกไวนอก

ซองเสนอราคาเปน  2  สวน  คือ 

3.1 สวนที่ 1  อยางนอยตองมีเอกสารดงัตอไปนี ้
                                                (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

 (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด    ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด 

 ทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย    ที่ออกให 

  หรือรับรองไวไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา  และบัญชีรายชื่อ 

  หุนสวนผูจัดการ  ผูมอีํานาจควบคุม    พรอมรับรองสําเนาถูกตองในเอกสาร 

  ทุกแผน 

      (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด         ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด 

                                                             ทะเบียนนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย ที่ออกให 

   หรือรับรองไวไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา       และหนังสือ 

   บริคณหสนธิ   บัญชีรายชือ่กรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมและบญัช ี

   ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา      ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนผูรวมคา และในกรณีที่

ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย      ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือ

เดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

(3) สําเนาใบทะเบยีนการคา  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  สําเนาบัตรประจําตัว

ผูเสียภาษีอากรของนิติบุคคล   พรอมรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ

1.6(1) 

 

3.2  สวนที่ 2  ตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

(1) แคตตาล็อกและเอกสารตามที่กําหนดในขอ  4.3  ที่เปนตนฉบับ 1  ชุด  และสําเนา

ที่ประทับตรา  พรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตองอีก  4  ชุด 
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(2) หนังสือมอบอํานาจปดอากรแสตมปตามกฎหมาย         ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหผูอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทนหรือดําเนินการใด  ๆ   เกี่ยวกบัการสอบ

ราคาแทนพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบอํานาจทีรั่บรอง

สําเนาถูกตอง 

     (3)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด         ที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน 

            ขอ1.6(2) 

ผูเสนอราคาตองรับรองวาเอกสารหลักฐาน  ที่ยื่นมาพรอมกบัซองใบเสนอราคาดังกลาว 

ขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 
   ขอ  4  การย่ืนซองเสนอราคา 

4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาโดยใชใบเสนอราคาที่สํานักงานจายให     (เอกสารหมาย 

 เลข 1) จะถายสําเนาหรือแกไขแบบใบเสนอราคา หรือขอความในใบเสนอราคา      โดย 

 ไมไดรับความยินยอมจากสํานักงานมิได   และจะเสนอราคาทั้ง 2 รายการ หรือจะเสนอ 

 เฉพาะรายการใดรายการหนึ่งก็ได       แตจะตองเสนอราคาเต็มจํานวนในแตละรายการ 

 ตามที่กําหนดในเอกสารสอบราคาโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน     ผูเสนอราคาตองกรอก 

 ขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือชือ่ของผูเสนอราคาใหชัดเจน   จํานวนเงินที่เสนอ 

 จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากจํานวนเงิน 

 ที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไข  เปล่ียนแปลง  จะตองลงลายมือชือ่ผูเสนอราคาพรอม 

 ประทับตรากํากับไวดวยทุกแหง 

    กรณีผูเสนอราคารายใดมิไดใชใบเสนอราคาที่สํานักงานจายให   ผูเสนอราคาตอง 

     แจงใหสํานกังานทราบกอนถึงวันยื่นซองเสนอราคา       มิฉะนั้น คณะกรรมการเปดซอง 

     สอบราคาจะไมรับพจิารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

4.2  ผูเสนอราคาตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา  

        รวม  และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา 

        ใหถูกตอง   ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและ 

        ตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมคาภาษ ี

    มูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอืน่  คาขนสง  คาจดทะเบียน  คาบรรจุหีบหอ   คาประกันภัย 

    ระหวางการขนสงและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง  จนกระทั่งติดตั้งและสงมอบคอมพิวเตอร 

    ให  ณ  สํานกังานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  

             ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดเวลายืนราคาไมนอยกวา 30 วนั  นับแตวันเปด 

    ซองใบเสนอราคา   โดยภายในกําหนดเวลายืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที ่

    ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

ผูเสนอราคาตองสงมอบคอมพวิเตอรที่เสนอแตละรายการ ตามที่กําหนดในเอกสาร 

                                             แนบทายสอบราคา ณ สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

     ภายใน  60  วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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                                     4.3   ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก  พรอมเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                                             (เอกสารหมายเลข 2)ของคอมพิวเตอรที่เสนอราคาที่เปนตนฉบับ 1 ชุด ซึ่งลงลายมือชือ่ 

      และประทับตราในแคตตาล็อกและเอกสารทุกแผน         พรอมสําเนาที่ประทับตราและ 

      ลงนามรับรองถูกตองอีก  4  ชุด    ไปพรอมซองใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพจิารณา     

      หลักฐานดงักลาวสํานักงานจะยึดไวเปนเอกสารทางราชการ 

เอกสารที่เปนตนฉบับ 1 ชุด และสําเนาอีก 4  ชุด ผูเสนอราคาตองระบุหัวขอและ 

  ขีดเสนใตขอความในแคตตาล็อก     และหรือเอกสารที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะ 

  เฉพาะของคอมพิวเตอรที่เสนอราคา ตามขอกําหนดในเอกสารแนบทายการสอบราคา 

  ใหชัดเจน เพื่อคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไดพจิารณาเอกสารและแคตตาล็อก     

  ที่ผูเขาเสนอราคาไดเสนอมานั้นวามีคุณสมบัติ       และคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ 

  กําหนดในเอกสารสอบราคาหรือไม     ซึ่งคณะกรรมการฯ  ถือเปนสาระสําคัญในการ   

  พจิารณาผลการสอบราคา 

 สําหรับแคตตาล็อกหรือเอกสารที่แนบใหพิจารณา    หากเปนสําเนารูปถายจะตอง 

       รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปด 

       ซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกหรือเอกสารดังกลาว ผูเสนอ 

       ราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน  2 วัน    นับแตวันที่ไดรับ 

       แจงจากคณะกรรมการฯ  ดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร 

4.4  กรณีที่คณะกรรมการเปดซองสอบราคา      ประสงคจะทดสอบการทํางานคอมพิวเตอร 

       หรืออปุกรณที่เสนอราคา      ผูเสนอราคาตองจัดหาคอมพิวเตอรหรืออปุกรณที่ยื่นเสนอ 

       ราคาครั้งนี้ เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา       และหรือประกอบ 

      สัญญาภายใน   2  วัน    นับถัดจากวันทีไ่ดรับแจงจากคณะกรรมการฯ   ดวยวาจาหรือ 

      ลายลักษณอักษร   ทั้งนี้  สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกผูเสนอราคารายใดรายหนึ่งก็ได   

      รวมท้ังสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมเรียกผูหนึ่งผูใดมาเพื่อการนั้น         ในกรณีที่ผูเสนอราคา 

      รายใดไมมาดําเนินการทดสอบคอมพิวเตอรตามวนั และเวลาที่กําหนด หรือไมสามารถ 

      ดําเนินการทดสอบตามขอกําหนดของคณะกรรมการฯ ได   คณะกรรมการฯ จะถือวาผู 

      เสนอราคารายนั้นไมผานการทดสอบและจะตัดสิทธิไมรับพิจารณาผูเสนอราคารายนั้น 

             คอมพวิเตอรที่ผูเสนอราคานํามาทดสอบ          สํานักงานจะไมรับผิดชอบในความ 

          เสียหายใด ๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลวสํานักงาน 

          จะคืนใหแกผูเสนอราคา 

4.5 กอนยื่นซองเสนอราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา      รายละเอียดคณุลักษณะ 

        เฉพาะ   ใบเสนอราคา ฯลฯ  ใหถี่ถวน     และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดกอนที่จะ 

        ตกลงยื่นซองเสนอราคา  ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
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                             เมื่อยื่นซองเสนอราคาแลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะถือวาผูเสนอราคา 

       รายนั้นเขาใจรายละเอียด   และเงื่อนไขขอกําหนดในเอกสารสอบราคาทุกประการแลว        

       ผูเสนอราคาจะขอแกไขเปลี่ยนแปลง   เพิ่มเติม    หรือทําประการใดเกี่ยวกับเอกสารที่ 

       ยื่นเสนอราคาแลวมิได  เวนแตไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ตองไมเปน 

       ผลใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอืน่ 

           4.6   ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย       พรอมประทับตรา 

      บริษัท และลงชื่อผูเสนอราคาสลักหลังซอง    จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการ 

     เปดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑคอมพวิเตอร จาํนวน 2 รายการโดยระบุที่หนาซอง 

     "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  เลขที่  33” และยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบ 

     ราคา  ณ   กลุมพัสดุ    สํานักบริหารกลาง   ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ    

       อาคาร  B  ชั้น 1  ตั้งแตวนัที่  1  กันยายน 2553  ถึงวันที่  10 กันยายน 2553  ในเวลา 

       ราชการ   โดยตองสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมบัญชีรายการเอกสาร สวนที่ 1 และ 

       สวนที่ 2 เสนอไปพรอมกบัซองใบเสนอราคาดวย 

  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว    สํานักงานจะไมรับซองสอบราคาหรือ 

        เอกสารหลักฐานใด  ๆ  โดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา    จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอ 

         ราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตาม   

         ขอ  1.5(1) ณ  วันประกาศเผยแพรการสอบราคาหรือไม   และประกาศรายชื่อผูเสนอ 

         ราคาที่มสิีทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

    หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่ทําการเปดซอง 

                                                 ใบเสนอราคาวา  มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง 

                                                 เปนธรรมตามขอ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวาง 

         การแขงขันราคาอยางเปนธรรม     คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น 

         ออกจากการเปนผูเสนอราคา         และประกาศรายชือ่ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ 

         คัดเลือก  และสํานักงานจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต 

         คณะกรรมการฯ  จะวินจิฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น       เปนผูที่ใหความรวมมอืเปน 

         ประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาว 

                      ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา      เพราะเหตุเปนผูเสนอ 

                                                 ราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศเผยแพรการสอบ 

                                                 ราคา      หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง 

         เปนธรรมอาจอทุธรณคาํส่ังดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน  3  วัน นับแตวันที่ไดรับ 

         แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา    การวินจิฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงให 

         ถือเปนทีสุ่ด      คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอ 

         ราคาที่มสิีทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน   ณ   กลุมพัสดุ     ศูนยราชการเฉลิม 

         พระเกียรติ 80 พรรษาฯ  อาคาร B ชั้น 1   ในวันที่  14  กันยายน  2553    ตั้งแตเวลา  

         14.00  น.  เปนตนไป 

                                                                                                               \การยื่น... 



           -6- 

 

      การยื่นอุทธรณตามวรรค  5      ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปด 

                                                  ซองใบเสนอราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาว 

                                                  จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง    และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็น 

           ดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ   และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ 

           ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง      ใหปลัดกระทรวงมี 

           อํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

 
      ขอ  5   หลกัเกณฑและสทิธิในการพิจารณาราคา       

5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้       สํานักงานจะพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายที่เสนอ 

 ราคาถูกตองตรงตามรายละเอียด และปฏบิตัิตามเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศสอบ 

 ราคา  โดยจะตัดสินผูเสนอราคารวมแตละรายการต่ําสดุ 

5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 

   ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4  

   แลว  คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตจะเปน 

   ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบ 

   ราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ            ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน 

   ประโยชนตอสํานักงานเทานั้น 

                   5.3   สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา   โดยไมมีการผอนผันในกรณี   

          ดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา    หรือใน 

หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของสํานักงาน 

(2) ไมกรอกชือ่นิติบุคคล    หรือลงลายมือชือ่ผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ 

ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาในสวน
ที่เปนสาระสําคัญ     หรือมีผลใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคา

รายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง       โดยผูเสนอราคา

มิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรากํากับไว 

(5) แกไขเปล่ียนแปลงรายการหรือขอความในใบเสนอราคา    โดยไมไดรับความ

ยินยอมจากสํานักงาน 

   5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา   คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

           หรือสํานักงานมีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ   หรือขอเท็จจริง 

           อื่นที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  สํานักงานมีสิทธิ์ที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา 

           หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือถูกตอง 

         \5.5… 
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                                            5.5  สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด       หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่ 

                                                   เสนอทั้งหมดก็ได   และอาจพจิารณาเลือกซือ้ในจาํนวน   หรือขนาด      หรือเฉพาะ 

                                                   รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได 

                                                   สุดแตจะพจิารณา        ทัง้นี้ เพื่อประโยชนของราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการ 

                                                   ตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาด       ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 

           รวมทั้งสํานักงานจะยกเลิกการสอบราคา         และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผู 

     ทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม    หากมีเหตุที่เชื่อ 

     ไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอราคาอันเปนเท็จ    หรือ 

     ใชชือ่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน 

      ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินการ 

      ตามสัญญาได   คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือสํานักงานจะใหผูเสนอราคา 

      รายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา   ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงาน 

      ตามประกาศสอบราคาใหเสร็จสมบูรณ     หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงไดสํานักงาน 

      มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

5.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังการเปดซองสอบราคาวา  ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ  

         ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตาม ขอ  4.6       เปนผูเสนอราคาที่มี 

        ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศเผยแพรการสอบราคา 

        หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน 

        ธรรมตาม ขอ 1.5  สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ 

        คัดเลือกดังกลาว ออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.6  และสํานักงานจะพิจารณา 

        ลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน  

                   ในกรณีนี้    หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอ 

             ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยายิ่ง  ปลัดกระทรวง 

มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

 
           ขอ 6      การทําสัญญา 

ผูชนะการสอบราคาตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ภายใน  7 วัน    

นับถัดจากวันทีไ่ดรับแจงดวยวาจาหรือลายลกัษณอักษร       และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ

รอยละ 5 (5%) ของราคาซื้อขายที่สอบราคาไดใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญา    โดยใชหลกัประกันอยาง

หนึ่งอยางใด ดังนี้ 

              6.1    เงินสด 

              6.2    เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงานโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น 

                                                  ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

6.3   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน 

  ขอ 1.4(2) 

         \6.4… 
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    6.4    หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

 หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย        

 และประกอบธรุกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อ 

 เวียนใหสวนราชการตาง  ๆ  ทราบแลว   โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน 

 ดังระบุใน ขอ 1.4 (2) 

                          6.5    พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                           หลกัประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา 

(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

 
           ขอ 7   การจายเงินตามสัญญา 
                           สํานักงานจะชาํระเงินคาซื้อคอมพิวเตอรเมื่อผูชนะการสอบราคา   (ผูขาย)    ไดติดตั้งและสง

มอบคอมพิวเตอรครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนด       และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจรับคอมพิวเตอรวา

สามารถใชงานไดถูกตองตามสัญญา  

 
                        ขอ 8      อัตราคาปรับ 
                 เมื่อครบกําหนดติดตั้งสงมอบตามสัญญาแลว ถาผูชนะการสอบราคา (ผูขาย)  ไมติดตั้งสง

มอบคอมพิวเตอรใหแกสํานักงานภายในกําหนดเวลา   หรือสงมอบไมตรงตามสัญญา หรอืมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม

สัญญาหรือติดตั้งแลวเสร็จและสงมอบภายในกําหนดแตใชงานไมไดครบถวนตามสัญญา          สํานักงานมีสิทธิบอก

เลิกสัญญาทั้งหมดหรือแตบางสวนได 

                 กรณีสํานักงานยังไมใชสิทธบิอกเลิกสัญญา   ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) จะตองชําระเงิน

คาปรับใหสํานกังานเปนรายวันในอัตรารอยละ  0.20 (ศูนยจุดสองศูนย)   ของราคาคอมพิวเตอรตามสัญญานับแตวัน

ถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา ถึงวันที่ผูชนะการสอบราคา  (ผูขาย)  ไดนําคอมพิวเตอรมาสงมอบใหสํานักงานจน

ถูกตองครบถวนและสามารถใชการไดสมบูรณถูกตอง 

  
           ขอ 9      การรบัประกันความชํารดุบกพรอง 
                 ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบใุนขอ 1.3   ตองใหการ

บํารุงรักษาซอมแซมคอมพิวเตอรเฉพาะรายการที่ 1 อยางนอย 3  เดือน/คร้ัง     และตองรับประกันความชํารุดบกพรอง

ของคอมพวิเตอรที่ซื้อขายภายในระยะเวลาไมนอยกวา  1  ป       นับถัดจากวันที่สํานักงานไดตรวจรับถูกตองเรียบรอย  

ถาภายในระยะเวลาดังกลาวการติดตั้งหรือคอมพวิเตอรชํารุดบกพรองหรือใชการไมไดทั้งหมด  หรือแตบางสวน    และ

ความชาํรุดบกพรองของการติดตั้งหรือคอมพิวเตอรเกิดขึ้นโดยไมใชความผิดของสํานักงาน           ผูชนะการสอบราคา 

(ผูขาย) ตองรีบจดัการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชการไดดีดังเดิม       โดยตองเริ่มจัดการซอมแซมแกไขภายใน  24 

ชั่วโมง  นบัแตเวลาที่ไดรับแจงดวยวาจาจากสํานักงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน  โดยผูชนะการสอบราคา 

(ผูขาย) ตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น      ถาผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) ไมปฏบิัติตามสํานักงานมสิีทธิจางบุคคล 

ภายนอกทําการซอมแซมแกไขโดยผูชนะการสอบราคา (ผูขาย)   ตองเปนผูออกคาใชจายในการจางบุคคลภายนอกทํา

การซอมแซมแกไขทั้งสิ้นแทนสํานักงาน 

              \ขอ 10...         
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  ขอ 10     การติดตั้งสงมอบและตรวจรับที่สมบูรณ 

                    ผูชนะการสอบราคาตองสงมอบคอมพิวเตอรที่เสนอแตละรายการ     ณ     สํานักงานสถิติ 

แหงชาติ   ภายใน  60 วัน  นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา0  

    การสงมอบคอมพิวเตอรจะถอืวาสมบูรณก็ตอเมื่อ ผูชนะการสอบราคา  (ผูขาย) ไดสงมอบ

คอมพิวเตอรแลวเสร็จ   และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทดสอบการทํางานของคอมพิวเตอรสามารถทํางานไดอยาง

มีประสิทธิภาพสมบูรณถูกตอง ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดในเอกสารแนบทายสอบราคา  

                อนึ่ง   ในระหวางที่การสงมอบติดตั้งและตรวจรับยังไมสมบูรณ สํานักงานตองมีสิทธิที่จะใช

คอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ในสวนที่ไดสงมอบแลวได   และหากมีเหตุใหตองเลิกสัญญาอันเนื่องจากเปนความผิด 

ผิดของผูชนะการสอบราคาเอง    ผูชนะการสอบราคาไมมีสิทธิที่จะเรียกรองจากสํานักงานซึ่งคาเสียหายใด  ๆ   อันเกิด

จากการใชคอมพิวเตอรและอปุกรณตาง  ๆ   ในระหวางที่การติดตั้งสงมอบและตรวจรับยังไมสมบูรณ 

          
  ขอ 11     ปญหาขอขัดแยงและการตคีวาม 

 ในกรณีที่มีความจาํเปนตองตีความขอใด  หรือมีขอความใดที่ขัดแยงในประกาศสอบราคา  

หรือใบเสนอราคา หรือในเอกสารสอบราคาอื่นใดก็ตาม        ซึ่งมีความจําเปนตองวินิจฉัยตัดสินเพื่อใหการสอบราคานี้

เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน         สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะเปนผูตีความและวินิจฉัยขอ

ขัดแยง ซึ่งใหถอืเปนเด็ดขาดและถึงที่สุด 

 
ขอ 12    การใหบริการตาง ๆ 

ผูชนะการสอบราคาตองรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ในการสงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอรที่ 

เสนอ   ณ   สํานักงานสถิติแหงชาติ  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  ถนนแจงวัฒนะ    ใหใชงานไดสมบูรณ

ตามสัญญา  

 
  ขอ 13    ขอสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

13.1   เงินคาครุภัณฑสําหรับการจัดซื้อคร้ังนี้          ใชเงินงบประมาณรายจายประจําปงบ 

                                                  ประมาณ พ.ศ.2553 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อสํานักงานไดรับอนุมตัิ 

                                                  งบประมาณ หรือไดรับอนุมัติใหใชเงินจากผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ 

13.2   กรณีบุคคลภายนอกกลาวอาง หรือใชสิทธิเรียกรองใด  ๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ 

                                                  สิทธิบัตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  และหรือ SOFTWARE  ที่สอบราคา   โดยสํานักงาน 

                                                  ไมไดแกไขดัดแปลงไปจากที่ประกาศสอบราคา  ผูชนะการสอบราคาตองดําเนินการ 

                                                  ทั้งปวงเพื่อใหการกลาวอางหรือการเรียกรองระงับส้ินไปโดยเร็ว    ถาผูชนะการสอบ 

                                                  ราคาไมอาจทําได         และสํานักงานตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหบุคคลภายนอก         

                                                  เนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกลาว      ผูชนะการสอบราคาตองรับ 

                                                  ผิดชอบชดใชคาเสียหาย  คาใชจายรวมทัง้คาฤชาธรรมเนียมตาง ๆ  แทนสํานกังาน 

     ทั้งนี้   สํานักงานจะแจงใหผูชนะการสอบราคาทราบเปนหนังสือเมื่อมีการกลาว 

   อางหรือเรียกรองคาเสียหายดังกลาวโดยไมชักชา 

                     \13.3… 
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   13.3  เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อส่ิงของตาม  

         สอบราคาซื้อแลว     ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  

         และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู     และสามารถให 

                                                บริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา 

         ซึ่งเปนผูขายจะตองปฏบิัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้

(1) แจงการสั่ง   หรือนําส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมการ

ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาว ีภายใน 7 วัน  นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของ

จากตางประเทศ    เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(2) จัดการใหส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเดียวกับ

เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย      เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรม 

การขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย  

ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของที่รัฐมนตรี 

วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไมปฏบิัติตาม (1) หรือ (2)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาว ี

(4) ในการสงมอบพัสดุใหแกสํานักงาน    ผูขายตองมอบใบตราสง    (BILL OF 

     LADING) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้นมาแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือ 

     ไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหสํานักงานพรอมการสงมอบพัสดุ 

     ดวย 

13.4    ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลว  ไมไปทําสัญญาภายในเวลาที่ทางราชการ 

    กําหนดดังระบุไวในขอ  6     สํานักงานอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย 

    อื่น (ถาม)ี   รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

13.5    สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแกไข  เพิ่มเติมเงื่อนไข     หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให 

           เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี ได 

13.6 ขอความและรายละเอียดที่ระบุในประกาศสอบราคา จะถอืเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

ดวย 

                                               

  

 

                       สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                                                        30  สิงหาคม 2553 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
                                 การสอบราคาซือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร   จํานวน 2 รายการ 
                                              ตามประกาศสํานักงานสถิตแิหงชาต ิ

ลงวันที่ 30  สิงหาคม 2553 
------------------ 

 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑคอมพิวเตอร   จํานวน  2  รายการ  ไดแก 

รายการที่ 1 โครงการจัดทําระบบตนแบบเพือ่ปรับปรุงแผนที่งานสํามะโนดวยจีพีเอส 

รายการที่ 2 โครงการจัดหาซอฟตแวรเครื่องมือสําหรับการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

แตละรายการ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
 
รายการที่ 1  โครงการจัดทําระบบตนแบบเพื่อปรับปรุงแผนที่งานสํามะโนดวยจีพีเอส 

1. ความเปนมาของโครงการ 

แผนที่ เปนทรัพยากรที่สําคัญของกระบวนการผลิตขอมูลสถิติ      และการใหบริการขอมูลบนแผนที่

ปจจุบันสํานักงานสถิติจังหวัดยังมีปญหาความไมสมบูรณของแผนที่ดิจิตัลสําหรับใชในการปฏิบัติงานสนามใน

พื้นที่ไมถูกตอง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่มีการเพิ่ม หรือลดของอาคาร บานเรือน หรือสถานประกอบ 

        การขึ้นใหมในพื้นที่จึงทําใหขอมลูที่ปรากฏอยูบนแผนที่ไมตรงกับปจจุบัน 

ในการทํางานโดยปกติของบุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัด  ที่ตองออกจัดเก็บขอมูลในงานสนาม 

เปนประจํา หากสามารถปรับปรุงขอมูลที่ถูกตองลงบน อุปกรณพีดีเอ   ทั้งที่เปนแผนที่และขอมูลอื่น ๆ   โดยใช 

พีดีเอที่เชื่อมตอเขากับระบบจีพีเอสและนํากลับมาเพื่อสงตอให กลุมบริหารและพัฒนาแผนที่สถิติ ทําการปรับ 

        ปรุงแผนที่ใหมีความทันสมัยถูกตองจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มจากกระบวนงานในภาคสนามไดเปนอยางด ี 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1   เพื่อทดลองเพิม่ศักยภาพของอุปกรณเครื่อง PDA ที่สํานักงานสถิติแหงชาติมีอยู ดวยอุปกรณเสริมสําหรับ   

               การรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส 

2.2   เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพของการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใหเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติสามารถ 

        เก็บขอมลูเชิงพื้นที่พรอมพิกัดได โดยผานโปรแกรมประยุกตที่มีอยูบนอุปกรณเครื่อง PDA 

2.3   เพื่อเพิม่ประโยชนในการใชขอมูลแผนที่ดิจิตอลของสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยใหเจาหนาที่ภาคสนาม  

        สามารถเปดดูขอมูลแผนที่ดิจิตอลขอบเขตการแจงนับดวยโปรแกรมแผนที่ บนอุปกรณเครื่อง PDA ได 

2.4   เพื่อใหเจาหนาที่ภาคสนามของสํานักงานสถิติแหงชาติสามารถปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมรายละเอียดของ 

        แผนที่ และนําขอมูลที่ไดจากภาคสนามมาปรบัปรุงแผนที่ดิจิตอลของสํานักงานสถิติแหงชาติตอไปได 

3 ขอบเขตงานโดยยอ   
      3.1   ขอมูลสนับสนุนตัวเครื่อง PDA ของสํานักงานสถิติแหงชาติปจจุบัน 

3.1.1 รุน  IPAQ HP212  ROM 256 RAM 128 
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3.2  จัดหาอุปกรณ 
 ผูชนะการสอบราคาตองจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร ดังตอไปน้ี 

    3.2.1  อุปกรณตอพวงรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส  จํานวน  5 ชุด 

  3.2.2  โปรแกรมแผนที่บนเครื่องพีดีเอ    จํานวน  5 ชุด 

       3.2.3  โปรแกรมประยุกตเก็บขอมูลบนแผนที่   จํานวน  1 ชุด 

4 แบบรูปรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะ 
4.1 ขอกําหนดทั่วไป 

4.1.1 อุปกรณตอพวงรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส ดังนี้  

4.1.1.1 ตองรับประกันความชาํรุดบกพรอง ไมนอยกวา 3 ป หลังผานการตรวจรับของ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   

  4.1.2    โปรแกรมแผนที่บนเครื่องพีดีเอ 

            4.1.2.1    มีลิขสิทธิ์การใชงานอยางถูกตองตามกฎหมาย 

            4.1.2.2    มีเอกสารยืนยันลิขสิทธิ์จากเจาของผลิตภัณฑ 

            4.1.2.3    มีส่ือเก็บโปรแกรมบน  CD  จํานวน 5 ชุด 

  4.1.3    โปรแกรมประยุกตเก็บขอมูลบนแผนที่ 

            4.1.3.1    ตองมีขั้นตอนการดําเนินงานในขั้นตอนดังตอไปน้ี 

4.1.3.1.1 ตองมีขั้นตอนการเก็บขอมูลความตองการของผูใชและจัดทําเปนเอกสาร 

4.1.3.1.2 ตองมีขั้นตอนการออกแบบสวนติดตอกับผูใช และสวนของฐานขอมูลและ 

               จัดทาํเปนเอกสาร 

4.1.3.1.3 ตองมีขั้นตอนการทดสอบระบบและแบบการทดสอบโปรแกรมทีพ่ัฒนา 

4.1.3.1.4 ตองมีขั้นตอนการประเมินการยอมรับของผูใชโปรแกรมประยุกตที่พัฒนาขึ้น 

  4.1.3.2  ตองมีการเสนอโปรแกรมตนแบบใหสํานักงานสถิติพิจารณาไมนอยกวา 3 คร้ัง 

  4.1.3.3  ชุดโปรแกรมคําส่ังที่จัดทําขึ้นในโครงการใหถือเปนโปรแกรมของสํานักงานสถิติแหงชาติที่ 

                สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดโดยเปนสิทธิของสํานักงาน ฯ 

  4.1.4     เอกสารและคูมือ 

            4.1.4.1    ผูชนะการสอบราคาตองรวบรวมเอกสารที่เปนคูมือทางเทคนิคเฉพาะของอุปกรณ ตาม 

                              ขอ 3.2.1 จากผูผลิต มอบใหกับสํานักงานสถิติแหงชาติในวันสงมอบ 

               4.1.4.2    ผูชนะการสอบราคาตองจัดทําคูมือการใชงานอปุกรณ ตามขอ 3.1 มอบใหกับสํานักงาน 

                                           สถิติแหงชาติในวันสงมอบ 

  4.1.5   การฝกอบรม 

ฝกอบรมการใชงานเครื่องรับสัญญาณ และการใชงานโปรแกรมที่พัฒนาใหแกผูรับการ 

อบรม จาํนวนไมเกิน 5 คน เปนเวลา 1 วัน 

              4.1.6   การดูแลรักษา 

                             หลังผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ        ผูชนะการสอบราคาตองปรับปรุง   
                            โปรแกรมการใชงานใหถูกตอง หากพบขอผิดพลาดในโปรแกรม โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ  เพิ่มเติม 
    กับทางสํานักงานฯ 
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      4.2   คุณสมบัติเฉพาะการจัดหาอุปกรณในโครงการนี ้

       ผูชนะการสอบราคาตองจัดหาอุปกรณ ดังนี้ 

        4.2.1  อปุกรณตอพวงรบัสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส  นวน 5 ชุด โดยมีขอกําหนดตาม ภาคผนวก ก. ขอ 1 

        4.2.2  โปรแกรมแผนที่บนเครื่องพีดีเอ  จํานวน  5 ชุด โดยมีขอกําหนดตาม ภาคผนวก ก. ขอ 2 

               4.2.3  โปรแกรมประยุกตเก็บขอมลูบนแผนที่ จํานวน 1 ชุด โดยมีขอกําหนดตาม ภาคผนวก ก. ขอ 3 

5.     ระยะเวลาการสงมอบ 

           ผูชนะการสอบราคาตองดําเนินการสงมอบงานดังตอไปนี้      อปุกรณตอพวงรับสัญญาณดาวเทียมจพีีเอส ,  

           โปรแกรมที่พัฒนา , การฝกอบรมบุคลากร, เอกสารการออกแบบระบบ, คูมือการใชงาน   และผลการประเมินของ 

           ผูใชงาน  ภายใน  60  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
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      ภาคผนวก ก. 

 
1.  อุปกรณตอพวงรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส  จํานวน  5  ชุด  มีรายละเอียดขอกําหนด ดงันี้ 

1.1 สามารถรับสัญญาณ L1 C/A code ที่ความถี่ 1575.42 MHz ได 

1.2  มีจํานวนชองรับสัญญาณไมนอยกวา 20 ชอง 

1.3  ใช Chipset แบบ SiRF Star III หรือ MTK หรือดีกวา 

1.4  มีความไวในการรับสัญญาณถึง -159 dBm หรือดีกวา 

1.5  ตองสามารถเริ่มใชงานในสถานะตางๆได โดยใชเวลาดังตอไปน้ี 

- Hot Start ไมมากกวา 1 วินาที  

- Warm Start ไมมากกวา 38 วินาที  

- Cold Start ไมมากกวา 42 วินาที  

- Reacquisition ไมมากกวา 0.1 วินาที 

1.6  สามารถทํางานตอเนื่องไดไมนอยกวา 10 ชั่วโมง 

1.7  สามารถเลือกบันทึกขอมูลโดยการกําหนดดวยเวลา หรือ ระยะทางได 

1.8  มีบลูทูธ V1.2 compliant Class 2 หรือดีกวา 

1.9  มีไฟ LED แสดงสถานะการทํางานตางๆไดดังนี้  ไฟแสดงสถานะการทํางานของดาวเทียม  บลูทูธ 

       และแบตเตอรี่ และการชารจไฟ 

1.10 ใชแบตเตอรี่แบบ Li-Ion ที่สามารถชารจไฟใหมได หรือดีกวา 

1.11 สามารถชารจประจุไฟดวยหัวตอแบบ USB ได 

2.   โปรแกรมแผนที่บนเครือ่งพีดีเอ   จาํนวน  5  ชุด  มีรายละเอียดขอกําหนด ดงันี้ 

2.1 สามารถทํางานบนเครื่อง PDA ที่ทํางานบนระบบปฏิบตัิการ Windows Version Pocket PC 2003,  

      SmartPhone 2003, Windows Mobile 5 หรือ Windows Mobile 6 ได 

2.2 สามารถเรียกดูขอมูลแผนที่ดิจิตอลแบบแยกชั้นขอมูลประเภทตางๆ ได  

2.3 มีเครื่องมือในการเปด ปด ชั้นขอมลูตางๆ ตามที่ตองการเรียกดูได 

2.4 มีเครื่องมือในการควบคุมแผนที่แบบตางๆ เชน zoom in/out/extent, pan เปนตน 

2.5 สามารถเรียกดูขอมูล Attribute ของแผนที่ดิจิตอลได 

2.6 มีเครื่องมือวัดระยะทางและพื้นที่ 

2.7 มีเครื่องมือชวยคนหาขอมลูจาก Attribute ของแผนที่ดิจิตอล 

2.8 มีเครื่องมือในการวาด และแกไขแผนที่ไดทั้งแบบ จุด เสน และรูปปด 

2.9 สามารถแกไขขอมูล Attribute ของแผนที่ดิจิตอลได 

  2.10 สามารถทํางานรวมกับเครื่องรับสัญญาณ GPS ในขอ 1 ได 

3.  โปรแกรมประยุกตเก็บขอมูลบนแผนที ่ จํานวน  1  ชุด มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี ้
 3.1 โปรแกรมประยุกตแบบที่ 1                                                                                                          

     3.1.1  สามารถเก็บขอมูลของสถานประกอบการลงบนแผนที่ได จํานวน 13 รายการ ที่ประกอบดวย 

- ลําดับที่ 

- บานเลขที่ 

\- ชื่อสถาน... 



   -5- 

 

- ชื่อสถานประกอบการ/หัวหนาครัวเรือน 

- รหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

- รหัสประเภทกิจกรรม 

- รหัสรูปแบบการจัดตั้งตามกฏหมาย/ทางเศรษฐกิจ 

- รหัสสัดสวนการรวมลงทุนหรือถือหุนจากตางประเทศ 

- จํานวนคนทํางาน 

- หมายเลขโทรศัพท 

- หมายเลขโทรสาร 

- Email Address 

- รหัสประเทศที่รวมลงทุนหรือถือหุน 

- รหัสประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

    3.1.2 สามารถสงออกขอมลูที่จัดเก็บออกไปใชงานภายนอกได     

    3.1.3 สามารถนําเขาแผนที่จากภายนอกเขาในระบบได 

    3.1.4 สามารถสงออกชั้นขอมูลที่ปรับปรุงจากพื้นที่ออกไปใชภายนอกได 

3.2 โปรแกรมแบบประยุกตที่ 2 
      3.2.1 เพิ่มฟลดสําหรับกรอกขอมูลพิกัดในฟอรมแบบสอบถามของโปรแกรมสํารวจ โครงการดังตอไปน้ี 

- สํารวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับสถานการณแพรระบาดของยาเสพติด 

- การสํารวจความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการบริการสาธารณะ 

     3.2.2 สามารถเรียกคาพิกัดจาก อุปกรณตอพวงรับสัญญาณดาวเทียมจพีีเอส  เพื่อใสคาในฟลดที่เพิ่มขึ้น 

 
รายการที่ 1   กําหนดสงมอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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รายการที่ 2  โครงการการจดัหาซอฟตแวรเครื่องมือสาํหรับการปรับปรุงระบบสารสนเทศ  

1.   ความเปนมาของโครงการ 

ซอฟตแวรหรือโปรแกรม  เปนองคประกอบที่สําคัญของระบบคอมพิวเตอรทีช่วยใหผูใชคอมพิวเตอร 

       สามารถผลิตผลงานไดอยางมีประสิทธภิาพเพื่อเพิ่มคณุภาพใหกระบวนการที่ทําใหมีความรวดเร็วเพื่อใหกระบวน 

       งานที่พัฒนาไปสูกระบวนงานที่มีคุณภาพตามหลัก PDCAS (Plan-Do-Check-Act-Standard) 

ในกระบวนการทํางานปจจบุัน  บุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติยังไมมีเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐาน 

       ตางคนตางหาซอฟตแวรมาใชงาน ไมถกูตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์   ซอฟตแวรเปน Version ที่ไมสมบูรณลวนแลว 

       แตสรางปญหาใหกับผูใชทั้งสิ้น      เชน   เครื่องคอมพิวเตอรหยุดการทํางานโดยไมทราบสาเหตุ   เกดิการสูญหาย 

       ขอมูลระหวางการทํางาน ไมสามารถแกไขชองโหวของโปรแกรมได เปนตน 

การจัดหาซอฟตแวรเพื่อสนับสนุนใหผูใชของสํานักงานสถิติแหงชาติมีเครื่องมอืดําเนินการที่ผานการ 

       ตรวจสอบจากผูผลิต  ถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์   และไมมปีญหาในการใชงานจะเปนการสรางมูลคาใหเกิดขึ้น 

       กับกระบวนงานผลิตขอมูล  การใหบริการ        และการจัดการระบบสถิติตามยุทธศาสตรหลักของสํานักงานสถิติ 

       แหงชาติ       ซึ่งทายสุดจะตกไปยังผูใชบริการขอมูลและสารสนเทศ   ทั้งภาคประชาชน  ภาครัฐบาล  ภาคเอกชน  

       นักวิชาการ นักเรียน/นักศึกษา  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดมีการกํากับระบบไอทีแบบ GRC  (Governance-Risk- 

       Compliance)  จึงไดจัดทําโครงการการจัดหาซอฟตแวรเครื่องมือสําหรับการปรับปรุงระบบสารสนเทศ        โดยม ี

       ขอบเขตซอฟตแวรในการปฏิบัติงานเอกสารสํานักงาน  ซอฟตแวรในการปฏิบัติงานดานการผลิตขอมูล ซอฟตแวร 

       ในการปฏบิัติงานดานการใหบริการขอมลูสถิติและประชาสัมพันธ          และซอฟตแวรในการปฏิบัตงิานดานการ 

       จัดการไอซีทีใหเปนระบบและเปนไปตามมาตรฐาน 

2.  วัตถุประสงค 
2.1  จัดหาซอฟตแวรในการปฏบิตัิงานดานเอกสารสํานักงาน  

2.2  จัดหาซอฟตแวรในการปฏิบตัิงานดานการผลิตขอมูล  

2.3  จัดหาซอฟตแวรในการปฏิบตัิงานดานการใหบริการขอมูลสถิติและประชาสัมพันธ  
2.4  จัดหาซอฟตแวรในการปฏิบตัิงานดานการจัดการไอซีท ี 

3 ขอบเขตงานโดยยอ   
3.1 จัดหาซอฟตแวร 

 ผูชนะการสอบราคาตองจัดหาซอฟตแวร ดังตอไปน้ี 

    3.1.1  โปรแกรม MS Office 2010     จํานวน  50  ชดุ 

   3.1.2  โปรแกรม Smart Draw       จํานวน  1  ชุด 

        3.1.3  โปรแกรมจัดทํา E-Book        จํานวน  1  ชุด 

  3.1.4  โปรแกรมแปลง Power Point เปน Flash   จํานวน  1  ชุด 

  3.1.5  โปรแกรม Enterprise Architect      จํานวน  1  ชุด 

  3.1.6  โปรแกรม Data Architect       จํานวน  1  ชุด 

  3.1.7  โปรแกรม SPSS        จํานวน  1  ชุด 

                         \3.1.8… 
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  3.1.8   โปรแกรม MYSQL Front       จํานวน  1  ชุด 

  3.1.9   โปรแกรม Camtasia Studio      จํานวน  1  ชุด 

  3.1.10  โปรแกรม Web Design Revolution     จํานวน  1  ชุด 

  3.1.11  โปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง    จํานวน  1  ชุด 

  3.1.12  โปรแกรม WeBuilder       จํานวน  1  ชุด 

  3.1.13  โปรแกรม Acunetix Web Vulnerability Scanner  จํานวน  1  ชุด 

  3.1.14  โปรแกรม Dream weaver       จํานวน  1  ชุด 

  3.1.15  โปรแกรม Joomla Component and Template  จํานวน  1  ชุด 

  3.1.16  โปรแกรม Illustrator     จํานวน  1  ชุด 

  3.1.17  โปรแกรม Swift 3D      จํานวน  1  ชุด 

  3.1.18  โปรแกรม WhatupGold     จํานวน  1  ชุด 

  3.1.19  โปรแกรม IxChariot     จํานวน  1  ชุด 

  3.1.20  โปรแกรม FTP Server     จํานวน  1  ชุด 

  3.1.21  โปรแกรม Backup And Recovery Data   จํานวน  1  ชุด 

3.2 จัดหา CD - Ebook 
 ผูชนะการสอบราคาตองจัดหาซอฟตแวร ดงัตอไปน้ี 

     3.2.1  E-Book ITIL V3      จํานวน  1  ชุด 

   3.2.2  E-Book Cobit        จํานวน  1  ชุด 

        3.2.3  E-Book ISO/IEC 27001        จํานวน  1  ชุด 

  3.2.4  E-Book ISO/IEC 15504     จํานวน  1  ชุด 

  3.2.5  E-Book ISO/IEC 29110     จํานวน  1  ชุด 

4 แบบรูปรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะ 
4.1 ขอกาํหนดทั่วไป 

4.1.1 ซอฟตแวรที่เสนอตองมีคุณสมบัติดังนี้  

4.1.1.1 มีลิขสิทธิ์การใชงานอยางถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
4.1.1.2 จัดเก็บซอฟตแวรใหจัดเก็บในส่ือ CD โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1.2.1 ซอฟตแวรที่มีการสั่งซื้อผานระบบ On Line ผูชนะการสอบราคา ตองจัดเกบ็ลงในสื่อ 

CD พรอมทํารายการของซอฟตแวรที่เก็บ  

4.1.1.2.2 CD ตองมี Label ติดอยางถาวร 

4.1.1.2.3 ซอฟตแวรที่ไมมี Package บรรจุใหรวบรวมและทําสํารองบน CD จํานวน  5 ชุด 

4.1.1.3 ซอฟตแวรที่เสนอตองสามารถทํางานไดบน Windows  7  และ  vista 

4.1.2 การจัดหา Joomla Template ตองมีคุณสมบตัิดังนี้ 

4.1.2.1 ผูชนะการสอบราคากอนตองจัดหาตาม Template แบบ Commercial ตามที่สํานักงานสถิติ

แหงชาติเปนผูกําหนดให 

\4.1.3… 
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4.1.3 วิธีการจัดหาซอฟตแวร                                                                                                                                     

4.1.3.1 ในการจัดหาซอฟตแวรที่ส่ังซื้อทางระบบ On-Line  ผูชนะการสอบราคาตองนําเอกสารแสดง

การสั่งซื้อประกอบ พรอม  User/Password  ที่ใชในการ Download     ใหกับสํานักงานสถิติ

แหงชาติ 

4.1.3.2 หากในการซื้อซอฟตแวรมีสิทธกิารใชงานเว็บของผูผลิต ผูชนะการสอบราคาตองทําราย 

       ละเอียดแจงใหสํานักงานสถิติแหงชาติทราบดวย 

 

4.1.4 วิธีการจัดหาเอกสาร E-Book 

4.1.4.1 ผูชนะการสอบราคาตองสงรายชื่อเอกสารที่อยูใน  CD E-Book   ใหสํานักงานสถิติแหงชาติ 

พิจารณากอนการดําเนินการจัดหา 

4.1.4.2 ในกรณีที่การจัดหาในครั้งนี้ตองมีการลงทะเบียนเปนสมาชกิในการจัดหาจากเว็บไซตที่เปน
ทางการของผูกําหนดมาตรฐาน   คาใชจายในการลงทะเบียนตองเปนความรับผิดชอบของ 

ผูชนะการสอบราคาและสมาชิกที่ลงทะเบียนเปนสิทธิ์การใชงานของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
 
      5.2   คุณสมบัติเฉพาะการจัดหาในโครงการนี ้

       ผูชนะการสอบราคาตองจัดหาซอฟตแวร ดังตอไปน้ี 

5.2.1  โปรแกรม MS Office 2010    จํานวน 50 ชุด    โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 1 

5.2.2  โปรแกรม Smart Draw          จํานวน 1 ชุด      โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 2 

5.2.3  โปรแกรมจัดทํา E-Book         จํานวน 1 ชุด      โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 3 

5.2.4  โปรแกรมแปลง Power Point  เปน  Flash     จํานวน 1 ชุด  โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 4 

5.2.5  โปรแกรม Enterprise Architect                   จํานวน 1 ชุด  โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 5 

5.2.6  โปรแกรม Data Architect    จํานวน 1 ชุด       โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 6 

                5.2.7  โปรแกรม SPSS     จํานวน  1 ชุด      โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 7 

                5.2.8  โปรแกรม MYSQL Front    จํานวน 1 ชุด       โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 8 

                5.2.9  โปรแกรม Camtasia Studio   จํานวน 1 ชุด        โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 9 

                5.2.10  โปรแกรม Web Design Revolution     จํานวน 1 ชุด โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 10 

                5.2.11  โปรแกรมทดสอบประสิทธภิาพเครื่อง    จาํนวน 1 ชุด โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 11 

                5.2.12  โปรแกรม WeBuilder    จํานวน 1 ชุด        โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 12 

                5.2.13  โปรแกรม Acunetix Web Vulnerability Scanner   จาํนวน  1  ชุด  โดยมีขอกําหนดตาม 

                             ภาคผนวก  ก. ขอ 13 

  5.2.14   โปรแกรม Dream weaver  จํานวน 1 ชุด         โดยมีขอกาํหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 14 

  5.2.15  โปรแกรม Joomla Component and Template      จํานวน  1 ชุด   โดยมีขอกําหนดตาม 

               ภาคผนวก ก.  ขอ 15 

 

           \5.2.16… 
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  5.2.16  โปรแกรม Illustrator   จํานวน 1 ชุด        โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 16 

  5.2.17  โปรแกรม Swift 3D   จํานวน 1 ชุด        โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 17 

  5.2.18  โปรแกรม WhatupGold   จํานวน 1 ชุด        โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 18 

  5.2.19  โปรแกรม IxChariot   จํานวน 1 ชุด  โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 19 

   4.2.20  โปรแกรม FTP Server   จํานวน 1 ชุด  โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 20 

   4.2.21  โปรแกรม Backup And Recovery Data จํานวน 1 ชุด โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 21 
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1.  โปรแกรม MS Office 2010   จํานวน  50  ชุด   มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 

     1.1  ประกอบดวย Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft Access 2010,                    

            Microsoft Outlook 2010 และ  Microsoft PowerPoint 2010       

2. โปรแกรม Smart Draw    จํานวน 1 ชุด   มีรายละเอยีดขอกําหนด ดังนี้ 

     2.1  มีความสามารถหรือเทียบเทาหรือดีกวาโปรแกรม Smart  Draw  Version 2010       

     2.2  สามารถจัดทําแผนภาพและ ชารตตางๆ ทั้ง Flowchart, เสนกําหนดเวลา การออกแบบซอฟตแวร  

            รูปแบบเครือขาย   แผนผังอาคารของชั้นตาง ๆ  ในอาคาร   รูปภาพประกอบชารต  

            และรูปภาพตกแตงมากกวา  50,000 แบบ 

3. โปรแกรมจดัทํา E-Book   จํานวน 1 ชุด  มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 

    3.1  มีโปรแกรมแปลงจัดทํา  e-book  เทียบเทา หรือดีกวาโปรแกรม Desktop Author Pro  

    3.2  มีโปรแกรมแปลง pdf เปน epub  จํานวน 1 ชุด 

 4. โปรแกรมแปลง PowerPoint เปน Flash  จํานวน  1 ชุด  มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 

     4.1  มีความสามารถหรือเทียบเทา หรือดีกวาโปรแกรม Powerpoint 2 Flash SDK  v3.6.3  

     4.2  สามารถแปลงเอกสาร power point ใหเปนไฟลนามสกุล .swf ได       

5. โปรแกรม Enterprise Architect  จํานวน  1 ชุด   มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 

     5.1  มีความสามารถเทียบเทา หรือ ดีกวาโปรแกรม Enterprise Architect  8  รุน  Business & Software  

            Engineering 

     5.2  สนับสนุน  UML  2.3 และ  BPEL Model 

     5.3  สนับสนุนงานวิศวกรรมซอฟตแวรดังนี้  Code Engineering , Database Engineering, Requirement              

             Management 

     5.4  สนับสนุน  MDG  ตาม EA Framework  ของ TOGAF และ Zachman   

     5.5  มีจํานวน License การใชงานไมนอยกวา  3 License 

6.  โปรแกรม Data Architect   จํานวน 1 ชุด  มีรายละเอียดขอกําหนด ดงันี้ 

     6.1   มีความสามารถเทียบเทา หรือ ดีกวาโปรแกรม DbSchema  Ultimate Edition 

     6.2   สนับสนุนการทํา Reverse Engineering , Schema Synchronization , Data Browser เปนอยางนอย 

     6.3   ม ีLicense แบบ Commercial  license 

7.  โปรแกรม SPSS   จํานวน 1 ชุด   มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 

     7.1   มีความสามารถ หรือเทียบเทา หรือดีกวาโปรแกรม SPSS  v18    

    7.2   สามารถสรางตัวแบบจําลองในการคาดการณในอนาคต และมีความยืดหยุนทั้งในสวนของการ 

             เขาถึงฐานขอมูลและไฟลชนิดตางๆ ได 

8.  โปรแกรม MYSQL Front   จํานวน 1 ชุด   มีรายละเอยีดขอกําหนด ดังนี้ 

      8.1   มีความสามารถเทียบเทา หรือ ดีกวาโปรแกรม Navicat  Premium 

      8.2   สนับสนุน  HTTP/SSH Tunnel Connection       

      8.3   มีจํานวน License การใชงานไมนอยกวา  1  License 

            \9.โปรแกรม... 
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9.  โปรแกรม Camtasia Studio   จํานวน 1 ชุด  มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 

     9.1     มีความสามารถ หรือเทียบเทา หรือดีกวาโปรแกรม Camtasia Studio 7 

     9.2     สามารถทําวีดีโอบรรยายและสรางสื่อการสอนแบบภาพเคลื่อนไหวได  

     9.3     บันทึกเสียงพรอมกับการนําเสนอรายงานได        

     9.4     สามารถบันทึกเปนไฟลรูปแบบตางๆได เชน Window Media Player, Real Player, Quick Time  

               และ Animation Gif ตามตองการ 

10. โปรแกรม Web Design Revolution  จํานวน 1 ชุด  มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 

     10.1  มีความสามารถเทียบเทา หรือ ดีกวาโปรแกรม  Artisteer   2.0  รุน  Standard Edition 

     10.2  สามารถ  export  เปน  Joomla 1.5 Template ได 

     10.3  มีจาํนวน License การใชงานไมนอยกวา  1  License 

11. โปรแกรมทดสอบประสทิธิภาพเครื่อง   จํานวน 1 ชุด  มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 

     11.1    มีความสามารถ หรือเทียบเทา หรือดีกวาโปรแกรม  BurnInTest v6.0 Pro   

     11.2    มีความสามารถในการตรวจเช็คอปุกรณตาง ๆ  ภายในคอมพิวเตอร สามารถตรวจเช็ควินิจฉัยการทํางาน 

                ของเครื่องได 

12. โปรแกรม WeBuilder   จํานวน 1 ชุด  มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 

     12.1     มีความสามารถ หรือเทียบเทา หรือดีกวาโปรแกรม  WeBuilder 2010  v10 

     12.2     สามารถสรางและแกไข  HTML, CSS, Javascript, VBScript, PHP, ASP,  SSI, Perl code ได 

13. โปรแกรม Acunetix Web Vulnerability Scanner จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดขอกาํหนด ดังนี้ 

     13.1  มีความสามรถ หรือเทียบเทา หรือดีกวาโปรแกรม Acunetix Web Vulnerability Scanner  v6.5 

     13.2   สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต ได 

     13.3  สามารถ Scan เว็บไซต เพื่อตรวจดวูามชีองโหวใดๆที่เปนอันตรายตอโปรแกรมประยุกต 

14. โปรแกรม Dream Weaver จํานวน 1 ชุด  มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 

     14.1   มีความสามารถ หรือเทียบเทา หรือดีกวาโปรแกรม Dream Weaver cs5 

    14.2   สนับสนุนการใชงานภาพเคลื่อนไหวตางๆ เชน GIF Animation, Flash MX และภาษาสคริปอื่น ๆ  

     14.3   สามารถใชงานภาษาไทยได 

15. โปรแกรม Joomla Component and Template จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 

     15.1  Component  สามารถทํางานไดบน  Joomla  1.57 หรือ สูงกวา และ เปนแบบ  Commercial  

     15.2  มี  Template ดังนี้ 

   15.2.1 ตองจดัหา Template ที่ปรากฏในเว็บไซตแบบ Commercial  ใหไมนอยกวา  12 Template 

   15.2.2 ตองจดัหา CD Template จํานวน 1 ชุด 

     15.3  ม ีComponent  หรือ Module  สําหรับการจัดการสิทธิ์ผูใชดังนี้ 

   15.3.1  มี  Front  end  User Access Pro  3.08         

   15.3.2  มี  Admin-User- Access Pro  3.08         

   15.3.3  ม ี Docman  3.1.9 R6 

                  \15.4… 
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     15.4   ม ีComponent หรือ Module  สําหรับจัดการรูปแบบนําเสนอดังตอไปน้ี 

        15.4.1  มี JE Slide Show 

        15.4.2  มี JE Ultimate Menu 

  15.4.3  มี JE Dropdown  Menu  

  15.4.4  มี JE Sweet Smooth  Menu  

  15.4.5  มี Newsflash Scrolling   

  15.4.6  มี DropLine   Menu     

  15.4.7  มี Thumbnails  Menu   

  15.4.8  มี JE  Slide  Menu    

         15.4.9  ม ีTabbed   

  15.4.10  ม ีSlide  Menu  

  15.4.11  ม ีFront Page   Rotator 

     15.5  ม ีComponent หรือ Module  สําหรับจัดการเนื้อหาดังตอไปน้ี 

 15.5.1  ม ีJCE Editor และ Plugin  ประกอบดวย File manager, Media manager, Image manager 

              Extender และ Captions        

 15.5.2  ม ี Mosets Tree   

     15.7  ม ีComponent หรือ Module สําหรับใหบริการแบบสมาชิกดังตอไปน้ี 

 15.7.1  ม ีfoobla RSS  Feed Creator    

 15.7.2  ม ีfoobla Antispam   

 15.7.3  มี foobla Suggestion   

 15.7.4  มี JFacebook   

     15.8  มี XCloner  Backup  Component  สําหรับการสํารองขอมูล 

16. โปรแกรม Illustrator  จํานวน 1 ชุด  มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 

     16.1     มีความสามารถ หรือเทียบเทา หรือดีกวาโปรแกรม Illustrator cs5 15 Windows 

     16.2     ทํางานรวมกับ Flash Catalyst และโปรแกรมอื่นๆของ Adobe ได 

     16.3     ทํางานกับ Adobe CS Live online Service ได    

17. โปรแกรม Swift 3D  จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดขอกาํหนด ดังนี้ 

     17.1    มีความสามารถ หรือเทียบเทา หรือดีกวาโปรแกรม Swift 3D 

     17.2    สรางภาพเคลื่อนไหวสามมิติได 

     17.3    สามารถใชงานรวมกับโปรแกรม Flash ได     

    17.4    สามารถใชงานรวมกับโปรแกรม Authorware และ Director ไดอยางกลมกลืน        

18. โปรแกรม Whatup Gold  จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 

    18.1    มีความสามรถ หรือเทียบเทา หรือดีกวาโปรแกรม  Whatup Gold v14.3 

    18.2    มีความสามารถในการ Monitor network ไดมากกวา 1,000 Device  

    18.3    สามารถตรวจสอบ bandwidth หรือ traffic Application ได 

    18.4    สามารถออก Report เพื่อดู service ของ user หรอื ดูภาพรวมของระบบเครือขายได 

            \19.โปรแกรม... 
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19. โปรแกรม IxChariot   จํานวน 1 ชุด  มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 

     19.1    มีความสามารถ หรือเทียบเทา หรือดีกวาโปรแกรม IxChariot 6.0 

     19.2    สามารถกําหนด Payload สําหรับใชในการทดสอบเครือขายแบบครบวงจร 

     19.3    มีคาชี้วัดที่แสดงพารามิเตอรที่สําคัญของเครือขายไรสาย 802.11 เชน Received Signal Strength  

                Index (RSSI) 

20. โปรแกรม FTP Server   จํานวน 1 ชุด   มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 

      20.1     มคีวามสามารถ หรือเทียบเทา หรือดีกวาโปรแกรม Xlight FTP Server 

      20.2     รองรับการทํางาน แบบ SFTP (Security File Transfer Protocol) ผาน SSH2 

21. โปรแกรม Backup And Recovery Data  จํานวน 1 ชุด  มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 

      21.1    มีความสามรถ หรือเทียบเทา หรือดีกวาโปรแกรม  NovaBACKUP 11 Professional 

      21.2    เปนชุดโปรแกรมสําหรับทํา PC Backup และ  Restore  

22. จัดหา CD-Ebook  มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 

      22.1  เอกสารเกี่ยวกับ  ITIL V3  

      22.2  เอกสารเกี่ยวกับ  Cobit 4.0   

      22.3  เอกสารเกี่ยวกับ  ISO/IEC 2700x   

      22.4  เอกสารเกี่ยวกับ  ISO/IEC 15504   

      22.5  เอกสารเกี่ยวกับ  ISO/IEC 29110   

 
 
 

 

                ---------------------------------- 


