
 

 

 

 

 

       ประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ 

                               เร่ือง    สอบราคาซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอรระบบประชุมทางไกลบนเว็บ 

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

 

สํานักงานสถิติแหงชาติ       มคีวามประสงคจะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรระบบประชมุ 

ทางไกลบนเว็บ  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

สํานักงานสถิติแหงชาติ        จะซือ้เพียงเทาจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติงบประมาณหรือยกเลิกการสอบ 

ราคาซื้อครั้งนี้     หากไมไดรับอนุมัตงิบประมาณหรือมีการเปล่ียนแปลงอื่นใด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  

จากสํานักงานสถิติแหงชาติมิได 

           ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

           1.    เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ประเภทหางหุนสวนสามัญ 

หรือหางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจาํกดั  จดทะเบียนมีวัตถุประสงคในการขาย  ใหเชา  เปนผูผลิต 

หรือเปนตัวแทนจําหนายคอมพิวเตอรหรืออุปกรณคอมพิวเตอรที่สอบราคานี้ 

  2.     ไมเปนผูถูกระบุชือ่ไวในบญัชีรายชือ่ผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  

           3.     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย    เวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

           4.     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    ที่ไดเขาเสนอราคาใหแกสํานักงานสถิติ 

แหชาติ    ณ   วันประกาศเผยแพรการสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรมในการสอบราคาซือ้ครั้งนี้ 

กําหนดรับและยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2553  ถึงวันที่  9 สิงหาคม พ.ศ.2553   

ในเวลาราชการ   ณ   กลุมพัสดุ   สํานักบริหารกลาง   สํานักงานสถิติแหงชาติ      กําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่  

11  สิงหาคม  พ.ศ.2553    ตัง้แตเวลา  14.00  น.    ณ   กลุมพัสดุ   สํานักบริหารกลาง  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่    กลุมพัสดุ   สํานักบริหารกลาง   สํานักงานสถิติแหงชาติ    

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  อาคาร  B ชั้น 1   ถนนแจงวฒันะ   เขตหลักส่ี   กรุงเทพฯ  ระหวางวันที่  30 

กรกฎาคม  พ.ศ.2553   ถึงวันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.2553    หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0 2143 1277   ในวัน

และเวลาราชการ   และดูรายละเอียดไดที่  www.nso.go.th   หรือทาง  www.gprocurement.go.th 

 

     ประกาศ     ณ     วันที่    29   กรกฎาคม   พ.ศ.2553 

 

                                                                            (นายสมเกียรติ  ศิริวัฒนโชค) 

                                                    รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ ปฏบิัติราชการแทน 

      ผูอาํนวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ  



                                                          เอกสารสอบราคาซือ้   เลขที่  19 

                                เร่ือง   สอบราคาซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอรระบบประชุมทางไกลบนเว็บ    

                                                           ตามประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                                               ลงวันที่   29  กรกฎาคม  2553 

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

 

ดวย     สํานักงานสถิติแหงชาติ    ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  "สํานักงาน"     มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ 

ครุภัณฑคอมพวิเตอรระบบประชุมทางไกลบนเว็บ รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทาย   ซึ่งตอไปในเอกสารนี้รวม

เรียกวา   "คอมพิวเตอร"  ซึ่งคอมพวิเตอรที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท   ของใหม   ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ  

อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที    และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบบัน้ี      โดยมีขอ 

แนะนําและขอกําหนด  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 

2.3    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกนั    ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล 

      ไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

           \2.4… 
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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  3  ชุด 

(2) หนังสือมอบอํานาจปดอากรแสตมปตามกฎหมาย         ในกรณทีี่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหผูอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทนหรือดําเนินการใด  ๆ   เกี่ยวกบัการสอบ

ราคาแทนพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบอํานาจทีรั่บรอง

สําเนาถูกตอง 

\(3)... 
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      (3)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด         ที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน 

            ขอ1.6(2) 

 ผูเสนอราคาจะตองรับรองวาเอกสารหลักฐาน          ที่ยื่นมาพรอมกบัซองใบเสนอราคา 

ดังกลาวขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 
   ขอ  4  การย่ืนซองเสนอราคา 

4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาโดยใชใบเสนอราคาที่สํานักงานจายให     (เอกสารหมาย 

 เลข 1) จะถายสําเนาหรือแกไขแบบใบเสนอราคา หรือขอความในใบเสนอราคา      โดย 

 ไมไดรับความยินยอมจากสํานักงานมิได     และตองเสนอราคาตามที่กําหนดในเอกสาร 

 สอบราคาโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน ผูเสนอราคาตองกรอกขอความใหถกูตองครบถวน  

 ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน   จาํนวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลข 

 และตัวอักษร   โดยไมมีการขดูลบหรือแกไข  หากจํานวนเงินที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม  

 แกไข   เปล่ียนแปลง     จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรากํากับไวดวย 

 ทุกแหง 

    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 

ผูเสนอราคาจะตองสงมอบคอมพิวเตอรที่เสนอ  ณ  สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนย 

      ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  ภายใน  45  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

                                     4.3   ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก  พรอมเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                                             (เอกสารหมายเลข 2)ของคอมพิวเตอรที่เสนอราคาที่เปนตนฉบับ 1 ชุด ซึ่งลงลายมือชือ่ 

      และประทับตราในแคตตาล็อกและเอกสารทุกแผน         พรอมสําเนาที่ประทับตราและ 

      ลงนามรับรองถูกตองอีก  3  ชุด    ไปพรอมซองใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพจิารณา     

      หลักฐานดงักลาวสํานักงานจะยึดไวเปนเอกสารทางราชการ 

               \เอกสาร... 
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เอกสารที่เปนตนฉบับ 1 ชุด และสําเนาอีก 3  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 

4.5 ผูเสนอราคาตองนําคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ไดยื่นเสนอราคาครั้งนี้  อยางนอย 1 ชุด   

มาติดตั้งเพื่อทําการทดสอบคุณลักษณะและประสิทธิภาพการทํางาน ตามที่กําหนดใน

เอกสารแนบทายการสอบราคา   เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา     

และหรือประกอบสัญญาภายใน  2 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการฯ 

       ดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร    ทั้งนี้ สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกผูเสนอราคาราย 

       ใดรายหนึ่งก็ได  รวมทั้งสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมเรียกผูหนึ่งผูใดมาเพื่อการนั้น     ในกรณ ี

       ที่ผูเสนอราคารายใด ไมมาดําเนินการทดสอบคอมพิวเตอรตามวัน  และเวลาที่กําหนด       

       หรือไมสามารถดําเนินการทดสอบตามขอกําหนดของคณะกรรมการฯ  ได          คณะ 

       กรรมการฯ จะถือวาผูเสนอราคารายนั้นไมผานการทดสอบและตัดสิทธิไมรับพจิารณา 

       ผูเสนอราคารายนั้น 

             คอมพวิเตอรและอุปกรณที่ผูเสนอราคานํามาทดสอบ     สํานักงานจะไมรับผิดชอบ 

          ในความเสียหายใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว  ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว 

           สํานักงานจะคืนใหแกผูเสนอราคา 

4.6 กอนยื่นซองเสนอราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา      รายละเอียดคณุลักษณะ 

        เฉพาะ   ใบเสนอราคา ฯลฯ  ใหถี่ถวน     และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดกอนที่จะ 

        ตกลงยื่นซองเสนอราคา  ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

                             เมื่อยื่นซองเสนอราคาแลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะถือวาผูเสนอราคา 

       รายนั้นเขาใจรายละเอียด   และเงื่อนไขขอกําหนดในเอกสารสอบราคาทุกประการแลว        

       ผูเสนอราคาจะขอแกไขเปลี่ยนแปลง   เพิ่มเติม    หรือทําประการใดเกี่ยวกับเอกสารที่ 

       ยื่นเสนอราคาแลวมิได  เวนแตไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ตองไมเปน 

       ผลใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอืน่ 

 

         \4.7… 
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           4.7   ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย       พรอมประทับตรา 

      บริษัท และลงชื่อผูเสนอราคาสลักหลังซอง    จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการ 

     เปดซองสอบราคาซื้อ ครุภัณฑคอมพวิเตอรระบบประชุมทางไกลบนเว็บ   โดย 

       ระบุที่หนาซองวา  "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  เลขที่  19”    และยื่นตอ 

       เจาหนาที่รับซองสอบราคา    ณ   กลุมพัสดุ   สํานักบริหารกลาง     ศูนยราชการเฉลิม 

       พระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั้น 1   ตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2553    ถึงวันที่  9  

       สิงหาคม 2553   ในเวลาราชการ        โดยตองสงเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  พรอมบัญช ี

       รายการเอกสาร  สวนที่ 1  และสวนที่ 2  เสนอไปพรอมกับซองใบเสนอราคาดวย 

  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 

         เปนธรรมอาจอุทธรณคาํส่ังดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน  3  วัน นับแตวันที่ไดรับ 

         แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา    การวินจิฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงให 

         ถือเปนทีสุ่ด      คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอ 

         ราคาที่มสิีทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน  ณ กลุมพัสดุ ศูนยราชการแจงวฒันะ 

         อาคาร B ชั้น 1   ในวันที ่11  สิงหาคม  2553  ตั้งแตเวลา 14.00  น.  เปนตนไป 

 

               \การยื่น...
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      การยื่นอุทธรณตามวรรค  5      ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปด 

                                                  ซองใบเสนอราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาว 

                                                  จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง    และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็น 

           ดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ   และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ 

           ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง      ใหปลัดกระทรวงมี 

           อํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

 
      ขอ  5   หลกัเกณฑและสทิธิในการพิจารณาราคา       

5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้       สํานักงานจะพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายที่เสนอ 

 ราคาถูกตองตรงตามรายละเอียด และปฏบิตัิตามเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศสอบ 

 ราคา  โดยจะตัดสินผูเสนอราคารวมต่ําสุด 

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… 

 



         -7- 

 

                                            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  4.7       เปนผูเสนอราคาที่มี 

        ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศเผยแพรการสอบราคา 

        หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน 

        ธรรมตาม ขอ 1.5  สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ 

        คัดเลือกดังกลาว ออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.7  และสํานักงานจะพิจารณา 

        ลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน  

                   ในกรณีนี้    หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอ 

             ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยายิ่ง  ปลัดกระทรวง 

มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

 
           ขอ 6      การทําสัญญา 

ผูชนะการสอบราคาตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ภายใน 10 วนั    

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 พรอมทั้งจัดอบรมใหกับบคุลากรของสํานักงานตามที่กําหนดในเอกสารแนบทาย

สอบราคา 

                        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

บํารุงรักษาซอมแซมคอมพิวเตอรอยางนอย 3  เดือน/คร้ัง      และตองรับประกันความชํารุดบกพรองของคอมพิวเตอรที่

ซื้อขายภายในระยะเวลาไมนอยกวา  1  ป  นบัถัดจากวันที่สํานักงานไดตรวจรับถูกตองเรียบรอย  ถาภายในระยะเวลา

ดังกลาวการติดตั้งหรือคอมพิวเตอรชํารุดบกพรองหรือใชการไมไดทั้งหมด  หรือแตบางสวน    และความชํารุดบกพรอง

ของการติดตั้งหรือคอมพิวเตอรเกิดขึ้นโดยไมใชความผิดของสํานักงาน       ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) ตองรีบจัดการ

ซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชการไดดีดังเดิม    โดยตองเริ่มจัดการซอมแซมแกไขภายใน  24 ชัว่โมง  นับแตเวลาที่ได 

รับแจงดวยวาจาจากสํานักงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน  โดยผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) ตองเปนผูออก

คาใชจายเองทั้งสิ้น  ถาผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) ไมปฏบิัติตามสํานกังานมีสิทธิจางบคุคลภายนอกทําการซอมแซม

แกไขโดยผูชนะการสอบราคา (ผูขาย)   ตองเปนผูออกคาใชจายในการจางบุคคลภายนอกทําการซอมแซมแกไขทั้งสิ้น

แทนสํานักงาน 

              \ขอ 10...         
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  ขอ 10     การติดตั้งสงมอบและตรวจรับที่สมบูรณ 

                    ผูชนะการสอบราคาตองสงมอบคอมพิวเตอรที่เสนอ  ณ  สํานักงานสถิติแหงชาติ   ภายใน   

45 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา0  

    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  แทนสํานักงาน 

     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  เ    วนแตจะไดรับอนุญาตจากกรม 

การขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย  

ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของที่รัฐมนตรี 

วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

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

การสงเสริมการพาณิชยนาว ี

(4) ในการสงมอบพัสดุใหแกสํานักงาน    ผูขายตองมอบใบตราสง    (BILL OF 

     LADING) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้นมาแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือ 

     ไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดยีวกับเรือไทยใหสํานักงานพรอมการสงมอบพัสดุ 

     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 

                                                                       29 กรกฎาคม 2553 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
                        การสอบราคาซื้อครุภณัฑคอมพิวเตอรระบบประชุมทางไกลบนเว็บ   
                                               ตามประกาศสํานกังานสถิติแหงชาต ิ

ลงวันที่     29   กรกฎาคม  2553 
------------------ 

 

  

1. ความเปนมาของโครงการ 

สํานักงานสถิติแหงชาติมีโครงสรางการบริหารงานราชการออกเปน 2 สวน คือ การบริหารราชการสวนกลาง

และการบริหารราชการสวนภูมิภาค ซึ่งประกอบดวยสํานักงานสถิติจังหวัด 75 แหง โดยปกติการมอบหมายนโยบาย

การปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงของสํานักงานสถิติแหงชาติไปสูราชการสวนภูมิภาคนั้น ใชการประชุมชี้แจง

โครงการประจาํปของสํานักงานเปนหลักผานสถิติจังหวัด หัวหนาฝายวิชาการและปฏิบัติการจนถึงระดับผูปฏิบัติงาน

ในจังหวัดซึ่งมปีละ 1 ครั้งในภาวการณทั่วไป แตปจจุบันสภาพแวดลอมทางสังคมของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง

ไป หนวยงานภาครัฐมีความจําเปนตองรองรับการบริหารงานในภาวะวิกฤติ เพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและ

สามารถถายทอดลงไปสูการบริหารราชการสวนภูมิภาคไดทันที ระบบการประชุมทางไกลจึงเปนเทคโนโลยีที่จําเปนตอ

สํานักงานสถิติแหงชาติมากขึน้  

ที่ผานมา   ผูบริหารของสํานักงานสถิติแหงชาติ    ไดใชระบบการประชมุทางไกลของสํานักงานปลัดกระทรวง 

มหาดไทยเปนชองทางในการประชมุกับสํานกังานสถิติจังหวัด แตเนื่องจากระบบการประชมุทางไกลของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีผูใชบริการหลายหนวยงาน รองรับภารกิจของกระทรวงมหาดไทยเปนสําคัญ และการใชงาน

ทุกครั้งผูบริหารและคณะตองเดินทางไปใชทีห่องประชมุที่กระทรวงมหาดไทย จึงทําใหไมสามารถใชบริการไดอยาง

สะดวกรวดเร็ว ประกอบกับในป 2553 สํานักงานสถิติแหงชาติไดดําเนินการจัดทําโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ 

จึงมีความจําเปนตองใชระบบการประชมุทางไกลในการติดตามความกาวหนาการจัดเก็บขอมูลและการดาํเนินงาน  

ดวยเหตุผลขางตน สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดดําเนินการจัดทําโครงการติดตั้งระบบการประชมุทางไกล

แบบเว็บขึ้นเพือ่ใชในการบริหารงานภายในของสํานักงานสถิติแหงชาติ  โดยผานระบบเครือขายสื่อสารเชื่อมโยงหนวย 

งานภาครัฐและยังเปนเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหการบริหารงานภายในของสํานักงานสถิติแหงชาติใหสอดรับกับภาวการณ

ที่เปล่ียนแปลง 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1. เพื่อติดตั้งระบบประชุมทางไกลบนเว็บ สําหรับการประชมุและติดตามงานของผูบริหารและทีมงาน 

2.2. เพื่อจัดหาอปุกรณ Wireless Aircard ทดแทนอุปกรณเดิมและจัดหาเพิ่มเติมใหเพียงพอตอการใชงาน

สําหรับผูบริหาร 

2.3. เพื่อจัดหาบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไรสายแบบ EDGE/3G ใหเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาสามารถ

เขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตแบบไรสายผาน Wireless Aircard ไดทุกเวลาและทุกสถานที่ 

\3.ขอบเขต... 
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3. ขอบเขตงานโดยยอ   
3.1. จัดหาอุปกรณ 

 ผูชนะการสอบราคาตองจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร ดังตอไปน้ี 

    3.1.1  อุปกรณ Web Conference Appliance  จํานวน  1  ชุด 

   3.1.2  อุปกรณเสริมสําหรับการประชมุ    จํานวน  1  ชุด 

        3.1.3  อุปกรณ Headset      จํานวน 12  ชุด 

  3.1.4  อุปกรณ Wireless Aircard     จํานวน 12  ชุด 

3.2. จัดหาบริการ 
 ผูชนะการสอบราคาตองจัดหาบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไรสายแบบ EDGE/3G เปนระยะเวลา 1 ป  

 จาํนวน  12  ชดุ 

3.3. ติดตั้งอุปกรณ 
3.3.1. ผูชนะการสอบราคาตองติดตั้งอุปกรณ Web Conference Appliance สําหรับการประชมุทางไกลบน

เว็บที่หองศูนยคอมพิวเตอร  สํานักงานสถิติแหงชาติ  

3.3.2. ผูชนะการสอบราคาตองปรับปรุงหนาเว็บของระบบประชุมทางไกลใหมีตราสัญลักษณของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ  

4. แบบรูปรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะ 
4.1. ขอกําหนดทั่วไป 

4.1.1 อุปกรณ Web Conference Appliance ที่เสนอ    ตองรับประกันการใชงานไมนอยกวา  1  ป  

4.1.2 การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานอุปกรณคอมพิวเตอรทีจ่ัดหา 

ผูเสนอราคาที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา   และคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณที ่

                            จัดหาแลว  ผูเสนอราคาตองนําอุปกรณทีเ่สนอราคาครั้งนี้     จํานวน  1  ชุด     มาติดตั้งเพื่อทําการ 

                            ทดสอบคณุลักษณะและประสิทธิภาพการทํางาน  ณ  สํานักงานสถิติแหงชาติ  ภายใน 2 วันทําการ   

                            นับแตวันทีไ่ดรับแจงดวยวาจาหรือลายลกัษณอักษรจากคณะกรรมการฯ การทดสอบมีรายละเอียด  

  ดังนี้  

               4.1.2.1    สถานที่ทําการทดสอบ   

                                           กลุมพัสดุ สํานักงานสถิติแหงชาต ิ(ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ) อาคาร B ชั้น 1 

                            4.1.2.2    กําหนดการทดสอบ  

                                           09.00 น. – 10.30 น.  ผูเสนอราคาติดตั้งอุปกรณและซอฟทแวรระบบประชมุทางไกล 

                                                                            บนเว็บ  

                                          11.00 น.                    ตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณที่นําเสนอ 

                                          12.00 น.           เร่ิมทดสอบประสิทธิภาพ      

                           4.1.2.3    วธิีการทดสอบ  

                                           ผูเสนอราคาจะตองนําคอมพิวเตอรและอุปกรณที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรง 

                                           ตามเอกสารที่ยื่นเสนอราคาตอสํานักงานสถิติแหงชาติ  จํานวน 1 ชุด  มาตดิตั้งและ 

                                           ทดสอบการใชงาน 

               \4.1.2.4… 
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 4.1.3     เอกสารและคูมือ 

            4.1.3.1    ผูชนะการสอบราคาตองรวบรวมเอกสารที่เปนคูมือทางเทคนิคเฉพาะของอุปกรณ ตาม 

                              ขอ 3.1 จากผูผลิต มอบใหกับสํานักงานสถิติแหงชาติในวันสงมอบ 

               4.1.3.2    ผูชนะการสอบราคาตองจัดทําคูมือการใชงานอปุกรณ ตามขอ 3.1 มอบใหกับสํานักงาน 

                                           สถิติแหงชาติในวันสงมอบ 

              4.1.4   การดูแลรักษา 

                         หลังผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ        ผูชนะการสอบราคาตองใหบริการดูแล 
   บํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เสนอ ทุก 3  เดือน ที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
             หากมีปญหาที่เกิดขึ้น           ผูชนะการสอบราคาตองเขาดําเนินการแกไขปญหา  ภายใน  24  ชั่วโมง 
   หลังจากไดรับแจงปญหาดวยวาจา หรือลายลักษณอักษรจากเจาหนาที่ของสํานักงานฯ            กรณี 
              ไมสามารถซอมแซมแกไขใหใชงานไดตามปกติ  ผูชนะการสอบราคาตองนําคอมพวิเตอรหรืออุปกรณ 
   ที่มีคุณภาพและความสามารถในการใชงานเทียบเทาหรือดีกวามาใหใชแทน โดยไมคิดคาใชจายใดๆ 
                          เพิ่มเติมกบัทางสํานักงานฯ 
 

      4.2   คุณสมบัติเฉพาะการจัดหาอุปกรณในโครงการนี ้
                4.2.1  อุปกรณ Web Conference Appliance   จํานวน  1  ชุด  โดยมีขอกําหนด ดังนี้ 

4.2.1.1   มีหนวยความจําไมนอยกวา 2 GB 

4.2.1.2   ความจุของ HD ไมนอยกวา 160 GB 

4.2.1.3   มีจํานวนหองประชมุใชงานไมนอยกวา 3 หองประชุม 

4.2.1.4   รองรบัผูเขารวมประชุมไดไมนอยกวา 19 ที่นั่ง  และประธานในการประชมุ 1 ที่นั่ง 

4.2.1.5   ประชมุแบบแสดงภาพวีดีโอและเสียงได 

4.2.1.6   สามารถนําเสนอเอกสาร pdf, doc, xls, ppt, odt, ods, odp, bmp, gif, png, pcx, tif, jpeg,  

              jpg, avi, flv, mp4, mpeg และ swf ใหผูเขารวมประชุมได  

4.2.1.7  สามารถพมิพขอความสนทนาในหองประชมุได 

4.2.1.8  สามารถปรับขนาด (ยอ-ขยาย) ภาพวีดีโอของผูเขารวมประชุมได 

4.2.1.9  ผูดูแลระบบสามารถเลือกภาพวีดีโอของผูเขารวมประชุมมาแสดงได 

4.2.1.10  ประธานสามารถดูภาพวีดีโอไดสูงสุด 15 หนาจอ 

4.2.1.11  ผูดูแลระบบสามารถปดเปดเสียงผูเขารวมประชุมได 
4.2.1.12  ผูเขารวมฟงการประชมุสามารถรองขอเพื่อแสดงความคิดเห็นได 
4.2.1.13  สามารถประชมุไดทั้งแบบ Conference Group และ Broadcast Meeting 

4.2.1.14  มีระบบการจัดการสิทธิ์ของผูใช 

4.2.2 อุปกรณเสริมสําหรับการประชุม    จํานวน  1 ชุด   ประกอบดวย 

4.2.2.1   อุปกรณกลองประชมุ   จํานวน  1  ชดุ  มีขอกําหนดดังนี้ 

 4.2.2.1.1  มีความสามารถในการซูมไมนอยกวา 10x 

 4.2.2.1.2  มีความสามารถในการ PAN/TILT 

          \4.2.2.1.3… 



-4- 

 

4.2.2.1.3 มี Video modulation แบบ NTSC/PAL 

4.2.2.1.4 มีขาตั้งกลองสําหรับใชติดตั้งกลองที่เสนอได 

4.2.2.1.5 มีสาย USB ที่มีความยาวไมนอยกวา 5 เมตร 

4.2.2.2 ชุดไมคและลําโพงสําหรับการประชมุ  จํานวน   1  ชุด   โดยมีขอกําหนดดังนี้ 

4.2.2.1.1 ไมโครโฟนมีฟงกชั่นปองกันเสียงสะทอนและเสียงรบกวน  

4.2.2.1.2 มีลําโพงเสียง และ สามารถตอสัญญาณเสียงออกไปใชงานภายนอก 

4.2.2.2   อุปกรณแปลงสัญญาณวีดีโอ  จาํนวน  1 ชุด   โดยมีขอกําหนดดังนี้ 

4.2.2.2.1 การดแปลงสัญญาณภาพระบบ Analog ตอผาน USB 2.0 

4.2.2.2.2 สนับสนุน NTSC, PAL, SECAM 

4.2.2.2.3 มีสายรับสัญญาณ COMPOSITE VIDEO, S-VIDEO, LEFT/RIGHT AUDIO 

4.2.2.2.4 สามารถใชงานไดกับระบบปฏบิัติการ windows 

4.2.3 อุปกรณ Headset  จํานวน  12  ชุด  โดยมีขอกําหนดดังนี้ 

4.2.3.1  มีไมโครโฟนพรอมหูฟง 

4.2.3.2  สามารถใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

4.2.4 อุปกรณ Wireless Aircard   จํานวน 12  ชดุ  ประกอบดวย 

4.2.4.1    อปุกรณ Wireless Aircard แบบที ่1   จาํนวน  1  ชุด โดยมีขอกาํหนดดังนี้ 

 4.2.4.1.1      สนับสนุนสัญญาณระบบ UMTS 2100 MHz  และ GSM/GPRS/EDGE  

       850/900/1800/1900 MHz 

4.2.4.1.2 สามารถถายโอนขอมูล (downlink) ที่ความเร็ว 7.2 Mbps 

4.2.4.1.3 สามารถใชงานกับซมิของผูใหบริการรายใดกไ็ด โดยไมตองปลดล็อกอุปกรณ 

4.2.4.1.4 มีการเชื่อมตอแบบ USB 

4.2.4.1.5 มี Driver สําหรับติดตั้งในตัว 

4.2.4.1.6 มีชองสําหรับใส Micro SD card 

4.2.4.2    อปุกรณ Wireless Aircard แบบที ่2   จาํนวน  11  ชุด โดยมีขอกําหนดดังนี้ 

 4.2.4.2.1      สนับสนุนสัญญาณระบบ UMTS 900/2100 MHz  และ GSM/GPRS/EDGE  

       850/900/1800/1900 MHz 

4.2.4.2.2 สามารถถายโอนขอมูล (downlink) ที่ความเร็ว 3.6 Mbps 

4.2.4.2.3 สามารถใชงานกับซมิของผูใหบริการรายใดกไ็ด โดยไมตองปลดล็อกอุปกรณ 

4.2.4.2.4 มีการเชื่อมตอแบบ USB 2.0 

4.2.4.2.5 มี Driver สําหรับติดตั้งในตัว 

4.2.4.2.6 มีชองสําหรับใส Micro SD card 
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4.3 คุณสมบัติเฉพาะการจดัหาบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไรสาย 

4.3.1 จัดหาบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไรสายแบบ EDGE/3G   จํานวน 12 ชุด   ประกอบดวย 

4.3.1.1  บริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไรสายแบบ 3G   จํานวน  1  ชุด  โดยมีขอกําหนดดังนี้  

4.3.1.1.1  สามารถรองรับการเชื่อมตอแบบ 3G แบบ UMTS 2100 MHz 

4.3.1.1.2  สามารถใชงานรับสงขอมูลแบบ 3G  ไมนอยกวา 4GB ตอเดือน เปนระยะเวลา  1  ป 

       4.3.1.2   บริการเชื่อมตออนิเทอรเน็ตไรสายแบบ EDGE/GPRS  จํานวน  11 ชุด  โดยมีขอกําหนดดังนี้ 

  4.3.1.2.1  สามารถรองรับการเชื่อมตอแบบ GSM/GPRS/EDGE 

  4.3.1.2.2  สามารถใชงานรับสงขอมูลแบบไมจํากัดชั่วโมงตอเดือน เปนระยะเวลา 1 ป 

 

5.     ระยะเวลาการสงมอบ 

ผูชนะการสอบราคาตองติดตั้งระบบประชมุทางไกลบนเว็บ พรอมทั้งจัดอบรมวธิีใชงาน การดูแลบํารุงรักษาระบบ  

        ใหกับบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ จํานวนไมนอยกวา  6  ชั่วโมง   ภายใน  45 วัน   นบัถัดจากวนัลงนามใน 

        สัญญา  

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


