
 
 
 
 

 

                                             ประกาศสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
                  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเลก็ (Netbook)  

            พรอมอุปกรณ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                 ------------------------------------ 

 

สํานักงานสถิติแหงชาติ มีความประสงคจะเรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเครื่องคอมพิวเตอร  

โนตบุคขนาดเล็ก (Netbook) พรอมอุปกรณ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคา

ซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  13/2553  ลงวันที่   9   สิงหาคม พ.ศ.2553 

สํานักงานสถิติแหงชาติ      จะซื้อเพียงเทาจาํนวนเงินที่ไดรับอนุมัตจิากสํานักงบประมาณ  หรือยกเลิกการ

ประกวดราคาครั้งนี้ หากไมไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ    ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย

ใด ๆ มิได   
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ   ดงัตอไปนี ้

             1.   เปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    มอีาชพีขายพัสดุที่ 

ประกวดราคาซือ้ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว    โดยแสดงสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  ที่ออกใหหรอืรับรองใหไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ 

2.   ไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบัญชีรายชื่อผูทิง้งานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่

ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบคุคลอืน่เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผู

เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม     ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

4.   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย     เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

5.   ผูเสนอราคาตองมีผลงานการขายพรอมติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร   ที่สําเร็จมา 

แลวใหกับสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน ภายใน 3 ปที่ผานมา    ทีม่มีูลคารวมกันไมนอยกวา 

2 ลานบาทตอ 1 สัญญา   ที่ยงัคงติดตั้งใชงานอยูในปจจบุัน สามารถตรวจสอบได โดยมีสําเนาสัญญาหรือสําเนา

หนังสือรับรองผลงานที่ลงนามโดยผูมีอํานาจของหนวยงานที่ไดรับการติดตั้งดังกลาว มาแสดงในวันยื่นเอกสาร 

ประกวดราคาซือ้      

             6.   ผู เสนอราคาจะตองเปนรายเดียวกันกับผูที่ขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสกับสํานักงานเทานั้น  จะโอนสิทธิ์ใหผูอื่นเขาเสนอราคาแทนมิได 
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กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคา ในวันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ.2553  ระหวางเวลา  14.00 น.  ถึง 15.30 น.   

ณ กลุมพัสดุ  สํานักบริหารกลาง สํานักงานสถิติแหงชาติ  ศนูยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 1 

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเขาเสนอราคา  ภายในวันที่  6  กนัยายน   พ.ศ.2553       เวลา  14.00 น.   

และกําหนดวันเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่  16  กันยายน  พ.ศ.2553    ระหวางเวลา 10.30 น.  

ถึง 11.00 น. 

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารประกวดราคาไดที่    กลุมพัสดุ     สํานักบริหารกลาง     สํานักงานสถิติแหงชาติ   

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษาฯ  อาคารบ ี ชั้น 1     ระหวางวันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.2553   ถึงวันที่ 18 

สิงหาคม  พ.ศ.2553   ระหวางเวลา  09.00 น.  ถึง 16.30 น.     หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2143 1277

และดูรายละเอียดไดที่ www.nso.go.th หรือผานทาง www.gprocurement.go.th 

 

 

  

               ประกาศ     ณ     วันที ่  9   สิงหาคม    พ.ศ.2553 

 

 

                      ( นางจีราวรรณ  บญุเพิ่ม ) 

                                      ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ 13/2553    
                การจัดซือ้ครุภณัฑคอมพิวเตอรเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเลก็ (Netbook) พรอมอุปกรณ 

      ตามประกาศสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
                                             ลงวันที่    9    สิงหาคม  2553 
 

  

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “สํานักงาน”       มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ 

ครุภัณฑคอมพวิเตอร เครื่องคอมพวิเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook) พรอมอปุกรณดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส     

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปรากฏตามเอกสารแนบทาย    ซึ่งตอไปในเอกสารนี้รวมเรียกวา    “คอมพิวเตอร”   

คอมพิวเตอรทีจ่ะซือ้นี้ตองเปนของแท   ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได 

ทันที      และมคีุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้      

โดยมีขอแนะนาํและขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

 
                       1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย 

1.5 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

    1.6  บทนิยาม 

   (1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

           (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

    1.7  แบบบญัชีเอกสาร 

                 (1)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 

                                      (2)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

 
   2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

           2.1  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย       ม ี

                   อาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซือ้ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว       โดยแสดงสําเนา 

                   หนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธรุกิจการคา กระทรวงพาณิชย    ที่ออกให 

                   หรือรับรองใหไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ 

 

                \2.2… 
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     2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  และได 

 แจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง  

 งานตามระเบยีบของทางราชการ 

      2.3    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    และตองไมเปน  

 ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา     กบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส      

 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการ  

 อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 

2.4   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน           ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น 

   ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

2.5 ผูเสนอราคาตองมีผลงานการขายพรอมติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 

ที่สําเร็จมาแลว ใหกับสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน ภายใน 3 ป 

ที่ผานมาที่มีมูลคารวมกันไมนอยกวา 2 ลานบาทตอ 1 สัญญา   ที่ยังคงติดตั้งใชงานอยู 

ในปจจุบัน สามารถตรวจสอบได โดยมีสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงาน 

ที่ลงนามโดยผูมีอํานาจของหนวยงานที่ไดรับการติดตั้งดังกลาว     มาแสดงในวันยื่น 

เอกสารประกวดราคาซื้อ              

         ทั้งนี้  สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินจิฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรองที่

เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา 

      2.6   ผูเสนอราคาจะตองเปนรายเดียวกันกับผูที่ขอซือ้เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทาง   

        อิเล็กทรอนิกสกับสํานักงานเทานั้น  จะโอนสิทธิ์ใหผูอื่นเขาเสนอราคาแทนมิได 

            3.   หลกัฐานการเสนอราคา 
    ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานโดย  แยกเปน 2 สวน  คอื 
     3.1   สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  

(ก) หางหุนสวนสามัญ  หรือหางหุนสวนจํากัด   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด   

       ทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยที่ออกใหหรือ 

       รับรองใหไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาและบัญชีรายชือ่ 

       หุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี        พรอมประทับตราและลงนาม 

       รับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน 

       นิติบุคคล  ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยที่ออกใหหรือรับรอง 

 ใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยืน่เอกสารประกวดราคา และหนังสือบริคณหสนธิ 

 บัญชีรายชือ่กรรมการผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี   และบัญชีผูถือหุน 

 รายใหญ พรอมประทับตราและรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

               \(2)… 
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                      (2)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา     ใหยื่นสําเนา 

                               สัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรวมคา  และในกรณี 

                                     ที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาตไิทย  ก็ใหยื่นสาํเนาหนังสือ 

                               เดินทาง   หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

 (3)    สําเนาใบทะเบียนการคา  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาบัตรประจําตัว 

          ผูเสียภาษีอากรของนิตบิุคคล          พรอมประทบัตราและรับรองสําเนาถูกตองใน 

          เอกสารทุกแผน 

                      (4)    บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมด   ที่ไดยืน่ตามแบบในขอ 1.7(1) 

 
3.2  สวนที่ 2  ตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

(1)  แบบใบยื่นขอเสนอการประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (เอกสารหมายเลข 1)    ที่

เปนตนฉบับ   1  ชุด      และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

อีก 5 ชุด 

(2) แคตตาล็อกและเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(เอกสารหมายเลข 3) 

ตามขอ 4.4  ที่เปนตนฉบับ  1  ชุด      และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตองอกี  5  ชุด 

(3) เอกสารแสดงคุณสมบัติตาม ขอ  2.5 ที่เปนตนฉบับ  1 ชุด และสําเนาที่ประทับตรา 

พรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตองอีก  5  ชุด 

(4)  ใบเสนอราคาคาบํารุงรักษาฯ (เอกสารหมายเลข 2) ตามขอ 4.3 ที่เปนตนฉบับ 1 ชุด  

       และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตองอีก  5  ชุด 

(5) เอกสารหลักฐานตามที่กําหนดใน ขอ  4.6, 10    และ  ขอ 11  ที่เปนตนฉบับ 1 ชุด    

และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก  5  ชุด 

(6) หนังสือมอบอํานาจที่ปดอากรแสตมปตามกฎหมาย         ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหผูอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทนหรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประกวด

ราคาแทน      พรอมสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูมอบ และผูรับมอบอํานาจที่

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  5  ชุด 

   (7)  หลักประกันซอง ตามขอ 5 

(8)  บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมด   ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7(2) 

ผูเสนอราคาจะตองรับรองวาเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาดังกลาว 

ขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

  

                                \4… 
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4.   การเสนอราคา 
4.1 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอ ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไมมีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งส้ิน    ผูเสนอราคาตองเสนอราคาตามที่กําหนด

ในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชือ่ของผูเสนอราคาใหชัดเจน 

4.2 ผูเสนอราคาตองสงมอบและตดิตั้งระบบคอมพิวเตอรที่เสนอ  ณ  สํานักงานสถิติแหงชาติ    

ภายใน  60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญา  โดยสงมอบ  ณ   สํานักงานสถิติแหงชาติ

(สวนกลาง) เมือ่ผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแลว ผูเสนอราคาจะตอง

สงมอบระบบคอมพวิเตอร    ตามที่กําหนดใน ภาคผนวก ข.สถานที่สงมอบและติดตั้ง 

ของเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส       ใหใชงานได 

 สมบูรณถูกตองตามสัญญา 

4.3 ผูเขาเสนอราคาจะตองเสนอราคาคาบริการบํารุงรักษา และซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรที่ 

เสนอหลังหมดประกันสัญญาหรือส้ินสุดการรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนเวลา 5 ป  

(เอกสารหมายเลข 2) กําหนดคาบเวลาการบาํรุงรักษาฯ     วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา    

08.30 น. - 16.30 น.   มีชางผูชํานาญในการใหบริการบํารุงรักษาฯ ตามเงื่อนไขที่กําหนด 

ในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ โดยเสนอเปนราคารวมตอเดือนและราคารวมใน 

แตละปซึ่งเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่มและคาใชจายอื่น  ๆ  ทั้งปวงไวดวยแลว  จําแนก 

ออกเปนคาบาํรุงรักษาในสวนของฮารดแวร   และซอฟทแวรตามรายละเอียดที่กําหนดใน 

เอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ 
     ราคาคาบริการบํารุงรักษาฯ ที่เสนอตองไมรวมอยูในราคาระบบคอมพิวเตอร 

             ที่เสนอราคา 
                                     ราคาคาบริการบํารุงรักษาฯ ดังกลาว   คณะกรรมการประกวดราคาจะนํามา 

          ใชในการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคา       และในกรณีที่สํานักงานประสงคจะทํา 

           สัญญาจางบริการบํารุงรักษาฯ       กับผูชนะการประกวดราคาหลังหมดประกันสัญญา     

             ซึ่งคาบริการบํารุงรักษาฯ   และรายละเอียดเงื่อนไขการใหบริการบํารุงรักษาฯ  หลังหมด 

             ประกนัสัญญาในแตละปตองเปนไปตามที่ผูเสนอราคาไดยื่นเสนอไว     จะเปลีย่นแปลง 

             ราคาหรือเสนอราคาตางไปจากเดิมไมได เวนแตไดรับความยินยอมจากสํานักงาน  และ 

             สํานักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตกลงทําสัญญาจางบริการบํารุงรักษาฯ     ราคา 

             คาบริการบํารุงรักษาฯ  และอื่น  ๆ  ตามที่เห็นสมควร   ทั้งนี้เพื่อประโยชนของสํานักงาน 

             เปนสําคัญ 
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     4.4   ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก   พรอมเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

(เอกสารหมายเลข 3)ของระบบคอมพิวเตอรที่เสนอราคาทั้ง Hardware และ  Software 

ตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ  พรอมท้ังเอกสารแสดงหลักฐาน 

การไดรับมาตรฐานตาง  ๆ    ของระบบคอมพวิเตอรและอุปกรณที่เสนอ   ที่เปนตนฉบับ   

1   ชุด  ซึ่งลงลายมือชื่อพรอมประทับตราในแคตตาล็อกและเอกสารทุกแผน          และ 

สําเนาที่ประทับตราและลงนามรับรองถูกตองอีก  5  ชุด  ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และ 

เอกสารสวนที่  2   เพือ่ประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกลาวสํานักงานจะยึดไวเปน 

เอกสารทางราชการ  เอกสารที่เปนตนฉบับ 1 ชุด  และสําเนาอีก 5 ชุด   ตองระบุหัวขอ 

และขีดเสนใตขอความลงในแคตตาล็อก        และหรือเอกสารที่แสดงรายละเอียดคุณ 

ลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอรและอปุกรณที่เสนอราคา       ตามขอกําหนดใน 

เอกสารแนบทายการประกวดราคาใหชัดเจน       เพื่อคณะกรรมการประกวดราคาจะได 

พิจารณาเอกสารและแคตตาล็อกที่ผูเขาเสนอราคาไดเสนอมานั้นวามีคุณสมบัติ    และ 

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาหรือไมซึ่งคณะกรรมการฯ  

ถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณาผลการประกวดราคา     

        แคตตาล็อกหรือเอกสารที่แนบใหพิจารณา       ถาเปนสําเนารูปถายจะตองรับรอง

สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา 

มีความประสงคจะขอดูตนฉบบัแคตตาล็อกหรือเอกสารดังกลาว     ผูเสนอราคาตองนํา

ตนฉบับมาใหคณะกรรมการฯ  ตรวจสอบภายใน 2 วันทําการ  นับแตวันที่ไดรับแจงจาก

คณะกรรมการฯ ดวยวาจาหรอืเปนลายลักษณอักษร 

4.5  ผูเสนอราคาตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook)  ที่ยื่นเสนอราคา 

 ครั้งนี้ อยางนอย 2 ชุด เพื่อทําการทดสอบตามที่กําหนดใน  ภาคผนวก ง การทดสอบ 
 เครื่องคอมพวิเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook)     เพื่อใชประกอบการพิจารณา 
 ของคณะกรรมการประกวดราคาภายในวันที่ย่ืนซองประกวดราคา  โดยจะทําการ 

 ทดสอบที่สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

      ในกรณี ที่ผูเสนอราคารายใดไมมาดําเนินการทดสอบตามวันและเวลาที่กําหนดหรือ 

ไมสามารถดําเนินการทดสอบตามขอกําหนดของคณะกรรมการฯ ได    คณะกรรมการฯ   

จะถือวาผูเสนอราคารายนั้นไมผานการทดสอบและจะตัดสิทธิไมรับพจิารณาผูเสนอราคา 

รายนั้นตอไป 

        เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก  (Netbook)        ที่ผูเสนอราคานํามาทดสอบ      

สํานักงานจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด  ๆ         ทีอ่าจเกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว       

ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลวสํานักงานจะคืนใหแกผูเสนอราคา 
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4.6  ผูเสนอราคาตองเสนอตองจัดทําเอกสารดังตอไปน้ี มายื่นในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

             4.6.1    แผนการดําเนินงานโครงการของผูเสนอราคา 

            แผนการดําเนินงานที่ผูเสนอราคาจัดทําขึ้น   จะตองสอดคลองกับระยะเวลาใน  

            การสงมอบและการชาํระเงินที่ระบุไวในแบบสัญญา   ตองระบุรายละเอียดของ 

            กจิกรรมหลักตาง ๆ อยางชัดเจน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 กิจกรรมยอยภายในกิจกรรมหลัก  

 ระยะเวลาที่คาดวาจะใชในแตละกิจกรรมยอย พรอมทั้งระบุวันที่เร่ิม

และวันที่กิจกรรมแลวเสร็จ 

 จํานวนรายชือ่และหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแตละกิจกรรม 

 วันที่สามารถสงมอบผลงานของกิจกรรมหลัก(Anticipated Milestone) 

  4.6.2  แผนการฝกอบรม 

เสนอแผนการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ของสํานักงาน      โดยระบุหลักสูตรการ 

ฝกอบรม   ระยะเวลาในการฝกอบรม                  ตามรายละเอียดที่กําหนดใน 

ภาคผนวก ค รายละเอียดการฝกอบรม     
   4.7    กอนยืน่เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ผูเสนอราคาควรตรวจดูราง  

สัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาซื้อ 

ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ  ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส     เมื่อยื่นเอกสารประกวดราคาแลวคณะกรรมการประกวดราคาจะถือ 

วาผูเสนอราคาไดเขาใจรายละเอียด   เงื่อนไขขอกําหนดในเอกสารการประกวดราคาทุก 

 ประการแลว  ผูเสนอราคาจะขอแกไขเปล่ียนแปลง  เพิ่มเติม  หรือทําประการใดเกี่ยวกับ 

 เอกสารที่ยื่นแลวมิได  เวนแตจะไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ตองไมเปน 

 ผลใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

4.8    ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส       ในวันที่  27 

 สิงหาคม  2553    ระหวางเวลา  14.00  น.  ถึง  15.30  น.   ณ   กลุมพัสดุ   สํานักบริหารกลาง   

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร บี  ชั้น 1 

        เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว      จะ 

          ไมรับเอกสารใด  ๆ  เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                        คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบัติของผูเสนอราคาแตละ 

รายวาเปนผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น         หรือเปนผูมีผล 

ประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตามขอ1.6(1)      

ณ   วันประกาศประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทัง้ตรวจสอบขอ 

เสนอตาม  ขอ  3.2   และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง 

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธอีื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว 

        \หากปรากฏ... 
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         หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง 

                         อิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง 

เปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการ 

เปนผูเสนอราคา  และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

                ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน           เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผล 

ประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอ 

ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธิ ี

การทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน 

ราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค   อาจอุทธรณ 

คําส่ังดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  3 วนั  นับแตวันที่ไดรับแจงจาก 

คณะกรรมการประกวดราคา   การวินิจฉัยอทุธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุให 

ถือเปนที่สุด 

                  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา      กระบวนการเสนอราคาซื้อทาง 

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดาํเนินการตอไปใหแลวเสร็จ    ภายในเวลาที่ 

กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทน 

ผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อแกไขขอขัดของแลวจะ 

ใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป   จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ 

ราคาที่ยังเหลือกอนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา   แตตองส้ินสุดกระบวนการเสนอ 

ราคาภายในวันเดียวกัน     เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอ 

ราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได      ประธานคณะกรรมการ 

ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อ

เร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม         โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใน

สถานที่นั้นทราบ 

      คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ

ประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

4.9   ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัตดิังนี้ 

(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง  ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส 

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่  
 ราคา  5,600,000.- บาท (หาลานหกแสนบาทถวน) 

(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่ม และภาษอีืน่ ๆ  (ถามี)    รวมคา 

ใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                          \(4)… 
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(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส   จะตองต่ํากวา
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมือ่การประกวดราคาฯ     เสร็จส้ินแลว

จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ราคาที่ยืนยันจะตอง

ตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา   30  วัน    นับแตวันยืนยัน

ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา   ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตน

เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ ตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวด

ราคาฯ      และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    

ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                       
5.    หลักประกันซอง 
       ผูเสนอราคา  ตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารขอเสนอทางดานเทคนิค    

เปนจํานวนเงิน  280,000.-  บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถวน)       โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ํา

ประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา         โดยใชหลักประกันอยาง

หนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 

5.1  เงินสด 

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน 

เทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน   ดังระบุใน 

ขอ 1.5(1)       

5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย   และประกอบธุรกจิค้ําประกันตามประกาศ

ของธนาคารแหงประเทศไทย    ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ   ทราบแลว    

โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5(1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันซองตามขอน้ี   สํานักงานจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน 

นับถัดจากวันทีไ่ดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 

3  ราย  จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพนัแลว  

                          การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด  ๆ  จะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ 

 

                  \6… 
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      6.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

              6.1   ในการประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสนี้    สํานักงานจะพิจารณาตัดสิน 

                      ดวยราคารวมต่ําสุด 

              6.2   หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2       หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 

                      ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตาม ขอ 3     หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการ 

                        ทางอิเล็กทรอนกิสไมถูกตองตาม ขอ 4  แลว           คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับ 

                      พิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น       เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง 

                      เล็กนอย        หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง 

                      อิเล็กทรอนิกส  ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ       ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะ 

                      เปนประโยชนตอสํานักงานเทานั้น        

                    6.3   สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณีดัง  

                            ตอไปนี ้

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น    ในบัญชผูีรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส         หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซือ้ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน 

(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ       หรือมีผลทําใหเกิดความ

ไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

  6.4   ในการตดัสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในการทําสัญญา       

          คณะกรรมการประกวดราคา       หรือสํานักงานมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง 

          สภาพฐานะ หรือขอเทจ็จริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   สํานักงานมีสิทธิที่จะ 

          ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลกัฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

6.5 สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ 

   ทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง 

   รายการใด    หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดย 

   ไมพจิารณาจดัซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน 

   สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคา 

   เสียหายใด ๆ  มิได   รวมทั้งสํานักงานจะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวธิ ี

   การทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน   ไมวาจะเปนผูเสนอราคา 

   ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม   หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดย 

   ไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น 

   มาเสนอราคาแทน  เปนตน 

              \6.6… 
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6.6 ในกรณีปรากฏขอเท็จจริง  ภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู

เสนอราคารายอื่น               หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู

ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 

อยางเปนธรรมตามขอ 1.6       สํานักงานมีอาํนาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกดังกลาว  และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปน

ผูทิ้งงาน 

6.7 โดยที่สํานักงานประสงคจะใหการประกวดราคาซื้อคร้ังนี้     สําเร็จลุลวงไปเปนสําคัญ 

คณะกรรมการประกวดราคา     หรือสํานักงานมีสิทธิที่จะเรียกผูเสนอราคารายใดราย

หนึ่งมาชี้แจงรายละเอียดที่เสนอดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรเพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการฯ ไดตามที่เห็นสมควร     รวมทัง้สงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเรียก

ผูเสนอราคาที่มีขอเสนอที่เหมาะสมรายหนึง่รายใดมาเจรจาตอรอง หรือไมเรียกผูหนึ่ง

ผูใดมาเพื่อการนั้น 

6.8 สํานักงานสงวนสิทธิในการยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา           ในอัตรา

รอยละ 2.5 (สองจุดหา) ของวงเงินที่จัดหา ในกรณีผูเสนอราคาทําผิดเงื่อนไข ดังนี้ 

6.8.1     ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ 

             ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

6.8.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ 

6.8.3 ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว   แตไมมีการเสนอราคา   หรือเสนอราคาผิด

เงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวาหรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล 

6.8.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อใน แบบ บก.008 แบบยนืยันราคาสุดทาย 

              ในการเสนอราคา  

 
                           7.    การทาํสัญญาซื้อขาย 

              ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     ตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบ 

สัญญาดังระบุใน ขอ  1.4  ภายใน 10 วัน  นบัถัดจากวันที่ไดรับแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร      และจะตอง

วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5(5%)  ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อมูลซื้อดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส ใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 

         (1)   เงินสด 

         (2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงานโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น 

                                           ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

                 \(3)… 
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           (3)   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน 

                        ขอ 1.5(2) 

         (4)   หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให  

                                           ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย   และประกอบธุรกจิค้ําประกันตามประกาศ 

                                           ของธนาคารแหงประเทศไทย     ซึ่งไดแจงชือ่เวียนใหสวนราชการตาง  ๆ  ทราบแลว    

    โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดงัระบุใน ขอ 1.5 (2) 

                      (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย     

                      หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน    นบัถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด

ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

8.     การจายเงินตามสัญญา 
                                  สํานักงานจะชาํระเงินคาซื้อพัสดุ    เมื่อผูชนะการประกวดราคาซื้อ (ผูขาย)  ไดติดตั้งและสง 

มอบเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook) พรอมอุปกรณ ภายใน 60 วัน นับถดัจากวันลงนามในสัญญา

ซื้อขาย  ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดใน เอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ ภาคผนวก ก. และ ภาคผนวก ข.     

และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุไดตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว  พรอมท้ังจัดอบรมเจาหนาที่ของสํานักงานตามที่

กําหนดใน ภาคผนวก ค. 

 
          9.    อัตราคาปรับ 

                     เมื่อครบกําหนดติดตั้งสงมอบตามสัญญาแลว ถาผูชนะการประกวดราคา  (ผูขาย)   ไมติดตั้ง

สงมอบระบบคอมพวิเตอรบางสวนหรือทั้งหมดใหแกสํานักงานภายในกําหนดเวลา     หรือสงมอบไมตรงตามสัญญา    

หรือมีคุณสมบตัิไมถูกตองตามสัญญาหรือติดตั้งแลวเสร็จและสงมอบภายในกําหนด     แตใชงานไมไดครบถวนตาม

สัญญา  สํานักงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแตบางสวนได 

                        กรณีสํานกังานยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา  ผูชนะการประกวดราคา(ผูขาย)จะตองชาํระเงิน

คาปรับใหสํานกังานเปนรายวันในอัตรารอยละ  0.20 (ศูนยจุดสองศูนย) ของราคาระบบคอมพวิเตอรทั้งระบบ นับแต

วันถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา  ถึงวันที่ผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ไดนําระบบคอมพิวเตอรมาสงมอบให

สํานักงานจนถูกตองครบถวนและสามารถใชการไดสมบูรณ 

                        การคิดคาปรับ      ในกรณีคอมพิวเตอรที่ตกลงซื้อประกอบเปนชุดแตผูชนะการประกวดราคา 

(ผูขาย) สงมอบติดตั้งขาดสวนหนึ่งสวนใดไปทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ     ใหถือวาระบบคอมพวิเตอรยงั

ติดตั้งไมสมบูรณ  และใหคิดคาปรับจากราคาระบบคอมพิวเตอรรวมกันทั้งหมด  ในระหวางที่มีการปรับถาสํานักงาน

เห็นวาผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ไมอาจปฏบิัติตามสญัญาตอไปได   สํานักงานจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและ

ริบหลักประกันสัญญา            หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่ตอง

ดําเนินการจัดซื้อใหมนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดดวย 

 

            \10… 
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 10.   การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
         ผูชนะการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดัง 

ระบุใน ขอ 1.4  แลว    ตองใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร       และตองรับประกันความชาํรุด

บกพรองของคอมพวิเตอรที่ซื้อขายภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1  ป   นับถัดจากวันที่สํานักงานไดตรวจรับถูกตอง

เรียบรอย       ถาภายในระยะเวลาดังกลาวการติดตั้งหรือระบบคอมพิวเตอรชาํรุดบกพรองหรือใชงานไมไดทั้งหมด

หรือแตบางสวนและความชํารุดบกพรองของการติดตั้ง หรือคอมพิวเตอรเกิดขึ้นโดยมิใชความผิดของสํานักงาน   ผู

ชนะการประกวดราคาตองรีบจดัการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิม หรือเปล่ียนอุปกรณใหม  โดย

ตองเริ่มจัดการซอมแซมแกไขภายใน  3  วัน   นับแตเวลาที่ไดรับแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรจากสํานักงาน

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสาํนักงาน โดยผูชนะการประกวดราคาตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งส้ิน  

       หากผูชนะการประกวดราคา(ผูขาย)ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดีดังเดิมหรือไมสามารถ 

เปล่ียนสิ่งของใหใหมภายในระยะเวลาดังกลาว     สํานักงานมีสิทธิที่จะนําส่ิงของดังกลาวใหบุคคลภายนอกทําการ

ซอมแซมแกไข         โดยผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ตองเปนผูออกคาใชจายในการจางบุคคลภายนอกทําการ

ซอมแซมแกไขทั้งสิ้นแทนสํานักงาน 

             
11   การใหบรกิารตาง ๆ 

11.1 ผูชนะการประกวดราคาตองจดัอบรมและรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ในการฝกอบรม    

ตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ  ภาคผนวก ค.  รายละเอียด

การฝกอบรม ใหเจาหนาที่ของสํานักงานโดยตองเสนอแผนการจัดอบรมเพื่อขอความ

เห็นชอบจากสาํนักงานกอนดําเนินการฝกอบรมตามแผนดงักลาวใหกับเจาหนาที่ของ

สํานักงาน 

11.2 ผูชนะการประกวดราคาตองรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร  
และอุปกรณที่เสนอตามที่กําหนดในภาคผนวก ข.สถานที่สงมอบและติดตั้ง ให

สามารถทํางานไดสมบูรณถูกตองตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคา

ซื้อ  

     
  12.   ปญหาขอขัดแยงและการตีความ 
          ในกรณีที่มีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมีขอความใดที่ขัดแยงในประกาศ       หรือใน

เอกสารอื่นใดก็ตาม  ซึ่งมีความจําเปนตองวนิิจฉัยตัดสินเพื่อใหการประกวดราคานี้เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักงานสถิติแหงชาติ  สํานักงานสถิติแหงชาติสงวนสิทธิ์ที่จะเปนผูตีความและวินิจฉัยขอขัดแยง

ซึ่งใหถือเปนเด็ดขาดและถึงที่สุด 

 
13.   การแกไขเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

13.1 กอนวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ    สํานักงานสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง     แกไข  

เพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตามที่เห็นสมควร 

           \13.2… 



 

          -13- 

  

13.2 การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตางๆ สํานักงานจะแจงใหผูเสนอราคาทราบ 

         โดยทั่วกนัทุกราย 

13.3 หากสํานักงานพิจารณาแลวเห็นวา   การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตาง  ๆ         

เปนเหตุใหผูเสนอราคาตองใชเวลาในการพิจารณาและเตรียมเอกสารในการเสนอราคา 

         เพิ่มมากขึ้นเพื่อความถกูตองครบถวน    สํานักงานอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาการ  

         ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อไดตามท่ีเห็นสมควร 

 
14. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  

14.1  เงินคาพสัดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

          พ.ศ.2553        การลงนามในสัญญาจะทําไดตอเมื่อสํานักงานไดรับอนุมัติใหใชเงินงบ              

          ประมาณ   และผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติไดอนุมัติใหจัดซื้อแลวเทานั้น 

14.2  กรณีบุคคลภายนอกกลาวอาง หรือใชสิทธิเรียกรองใด ๆ  วามีการละเมิดลิขสิทธิ์  หรือ 

          สิทธิบัตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และหรอื SOFTWARE  ที่ประกวดราคา โดยสํานักงาน 

          ไมไดแกไขดัดแปลงไปจากที่ประกาศประกวดราคา         ผูชนะการประกวดราคาตอง 

          ดําเนินการทั้งปวงเพื่อใหการกลาวอางหรือการเรียกรองระงับส้ินไปโดยเร็ว    ถาผูชนะ 

          การประกวดราคาไมอาจทําได                และสํานักงานตองรับผิดชดใชคาเสียหายให 

          บุคคลภายนอกเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกลาว           ผูชนะการ 

          ประกวดราคาตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย        คาใชจายรวมทั้งคาฤชาธรรมเนียม 

           ตาง  ๆ  แทนสํานักงาน 

                        ทั้งนี้      สํานักงานจะแจงใหผูชนะการประกวดราคาทราบเปนหนังสือเมื่อมีการ 

                                             กลาวอาง หรือเรียกรองคาเสียหายดังกลาวโดยไมชักชา 

                                 14.3  เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย    และไดตกลงซื้อส่ิงของ 

           ตามการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสแลว ถาผูขายจะตองสั่ง     หรือ 

 นําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสน    

 ทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

 คมนาคมประกาศกําหนด      ผูเสนอราคาซึง่เปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา 

 ดวยการสงเสริมการพาณชิยนาวี  ดังนี ้

(1) แจงการสั่ง   หรือนําส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมการ
ขนสงทางน้ําและพาณชยนาว ีภายใน 7 วัน   นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของ

จากตางประเทศ     เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

 

        \(2)… 
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(2) จัดการใหส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย    เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการ

ขนสงทางน้ําและพาณชยนาว ีใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย     ซึ่ง

จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น       หรือเปนของที่รัฐมนตรี 

วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

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

           สงเสริมการพาณิชยนาวี 

14.4   ผูเสนอราคา  ซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอสํานักงาน 

           แลวจะถอนตัวจากการประกวดราคาฯ มิได       และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอ  

          ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน       

           ขอ  4.9(3)  (4)  และ (5)       มิฉะนั้น  สํานักงานจะรบิหลักประกันซองทันที และอาจ 

           พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น  (ถามี)      รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผู 

           ทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

14.5 ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา  หรือขอตกลงภายในเวลาที่ 

ทางราชการกําหนดดังระบุไวใน ขอ 7    สํานักงานจะริบหลักประกันซองหรือเรียก 

          รองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที   และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ  

           เสียหายอื่น  (ถาม)ี  รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

14.6 สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข        หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให

เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                                  14.7   ขอความและรายละเอียดที่ระบุในประกาศ จะถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย   

 

 

 

                 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                                                                                                   9  สิงหาคม  2553 

 

 

 

 

 

 



 

                  

 

       
เอกสารแนบทายการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 เรื่อง  การจดัซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอรเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook) พรอมอุปกรณ 
                                           ตามประกาศสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
                                               ลงวันที่   9   สิงหาคม  2553 
                                                          ------------------ 
 
 
รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะการจดัซือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก  
(Netbook) พรอมอุปกรณ  มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ความเปนมาของโครงการ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในกระบวนการผลิตขอมูลโครงการ

สํารวจทางดานสถิติ (Data Capturing Technology สําหรับงาน Survey Processing Systems) ที่สํานักงาน

จัดทําเอง และโครงการที่ใหความรวมมือกับหนวยงานภายนอก โดยไดมีการพัฒนากระบวนการจัดเก็บและ

รวบรวมขอมูลอยางตอ เนื่องตลอดเวลา เพื่อใหไดขอมูลในรูปแบบ Digital file ที่สามารถนําไปประมวลผลและใช

ประโยชนไดทนัที 

สํานักงานสถิติแหงชาติพิจารณาแลวเห็นวาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก หรือที่เรียกวา

คอมพิวเตอร Netbook/Mini Notebook สามารถนําไปใชในการเกบ็รวบขอมูลการปฏิบัติงานสนามแทนการ

สัมภาษณดวยกระดาษไดเชนเดียวกันกับเครื่อง Pocket PC และราคาตอหนวยไมแตกตางกัน แตมีขนาด

หนาจอที่ใหญกวา และสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย นอกเหนือจากการนําเครื่องไปเก็บขอมูลงาน

สนามแลว ยงันําไปใชบันทึกขอมูลจากแบบสอบถามแทนเครื่อง PC ในสํานักงาน โดยไมตองใชงบประมาณ

สําหรับจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียกลับมาบันทึกขอมูลที่สวนกลางดวยการจางพนักงาน key-in อกี นําไปใช

งานดานอินเตอรเน็ต จัดพิมพเอกสาร และนําเสนองานไดอีกดวย 

2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อนําเทคโนโลยีใหม ๆ ทางดานคอมพิวเตอรที่สอดคลองและเหมาะสมกับภารภจิของหนวยงาน มาใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานสนามโครงการสํารวจตาง   ๆ      ทางดานสถิติแทนการสัมภาษณดวยแบบ 

สอบถาม 

2.2 เพื่อใหการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานสนามดวยคอมพิวเตอร Netbook สามารถบันทึก

ขอมูล แกไขและตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลเบื้องตนในขณะปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ ใหเสร็จใน

ขั้นตอนเดียว และสามารถนําขอมูลไปประมวลผลไดทันที 

2.3  เพื่อลดเวลาและงบประมาณในการผลิตขอมูลสถิติของโครงการตาง ๆ ทาํใหสามารถเสนอผลไดอยาง

รวดเร็ว ทันกับความตองการใชงานของผูใชขอมูลสถิติ 

เปาหมาย 
1. เพื่อใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพวิเตอรเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานสนาม แทนการสัมภาษณ

ดวยแบบสอบถาม 

                      \2… 

 



 

                  

 

 

       -2- 

 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสงขอมูล เนื่องจากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการปฏิบัติงานสนามโดยใช

คอมพิวเตอร Netbook อยูในรูปแบบ Digital File ผูใชสามารถนําไปใชไดทันที 

3. ขอมูลที่ไดถูกตอง รวดเร็ว เชื่อถอืได ทันตอความตองการของผูใชขอมูล  

4. ลดคาใชจายในการจัดเก็บขอมูล การจัดพิมพและสงแบบสอบถาม 

5. เพื่อใชบันทึกขอมูลแทนเครื่อง PC ในสํานักงาน สําหรับโครงการที่บันทึกขอมูลจากแบบสอบถาม 

6. เพื่อใชพกพาสําหรับการเดินทางไปประชุม สัมมนา อบรม เพื่อนําเสนองาน ใชงานอินเตอรเน็ต และ

พิมพเอกสาร 

3. แบบรปูรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
ผูเสนอราคาตองเสนอคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร การฝกอบรม การบริการหลังการขาย และคา

บํารุงรักษา 5 ป หลังหมดประกัน โดยใหแสดงรายละเอียดการใหบริการแนบพรอมใบเสนอราคา ดังรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอรตาม ภาคผนวก ก และรายละเอียดการฝกอบรมตาม ภาคผนวก ค  

4. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
ผูชนะการประกวดราคามีระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งหมด 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีกรอบการ

ดําเนินงานดังนี้ 

4.1 การวางแผนการดําเนนิโครงการ 
ผูชนะการประกวดราคาตองทําการวางแผนการดําเนินโครงการและแนวทางในการปฏิบัติงาน  เพื่อ

ติดตั้งและจัดฝกอบรมตลอดระยะเวลาสัญญา และจัดสงรายงานใหกับสํานักงานสถิติแหงชาติ ภายใน 15 วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญา 

4.2 การติดตั้ง 
ผูชนะการประกวดราคาจะตองจัดหาและติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร ภายใน 60 วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอรตาม ภาคผนวก ก และสถานที่สง

มอบและติดตั้งตาม ภาคผนวก ข 

4.3 การฝกอบรม 
ผูชนะการประกวดราคาจะตองจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ     ที่เกี่ยวของกับ 

การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานสนามดวยคอมพิวเตอร Netbook โดยผูชนะการประกวดราคาสามารถเริ่ม

การฝกอบรมไดตั้งแตวันลงนามในสัญญาจนกระทั่งส้ินสุดการดําเนินงานโครงการหรือภายในระยะเวลาที่สํานักงาน

สถิติแหงชาติเห็นสมควร ซึ่งจะตองจัดหัวขอการฝกอบรมที่เหมาะสมกบัชวงเวลาการดําเนินงานดวย  ดังรายละเอียด

การฝกอบรมตาม   ภาคผนวก ค 

6. สิ่งที่ตองสงมอบ 
ผูชนะการประกวดราคาจะตองสงมอบเอกสารตาง ๆ คอมพิวเตอรและอปุกรณคอมพวิเตอรภายในระยะเวลา

ที่กําหนด โดยมีรายการที่ตองสงมอบดังตอไปนี้ 
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6.1  แผนการดําเนินโครงการ (Detailed Work Plan)     และแนวทางการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาสัญญา  

       ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6.2  แผนการฝกอบรมบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ภายใน 30 วัน      นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา 

6.3  เอกสารประกอบการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอตามจํานวนผูเขารับการฝกอบรม พรอมท้ังแฟม 

       ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนแผน DVD หรือ CD จํานวนอยางนอย 2 ชุด กอนวันเริ่มอบรมไมนอยกวา 5 วัน 

        ทําการ 

6.4 แผน DVD Presentation ที่จัดเก็บการบันทึกวีดีโอตลอดการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอ      จํานวน 

อยางนอย  2  ชุด  ภายใน 60 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6.5  คอมพวิเตอรและอปุกรณคอมพวิเตอร ดงัรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคอมพวิเตอรตาม ภาคผนวก ก  

       ภายใน  60  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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                                                        ภาคผนวก ก 
                                    รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร 
 
รายละเอียดและเงื่อนไขทั่วไป 

ระหวางการรับประกันความชาํรุดบกพรอง หากคอมพิวเตอรหรืออุปกรณคอมพิวเตอรที่เสนอราคาชํารุด

บกพรองหรือใชการไมไดตามปกติ       ผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ตองจัดหาคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ  

คอมพิวเตอรทีม่ีคุณภาพและความสามารถในการใชงานเทียบเทาหรือสูงกวา มาใหสํานักงานใชแทนระหวางการ

ซอม 

คุณลักษณะเฉพาะเครือ่งคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook)  พรอมอปุกรณ มีดังตอไปนี ้

1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook) จํานวน 300 ชุด มีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปน้ี 

1.1 มี CPU ชนิด Atom หรือดีกวา ความเร็วไมนอยกวา 1.66 GHz  

1.2 มีหนวยความจาํขนาดไมนอยกวา 1 GB ขยายไดไมนอยกวา 2 GB 

1.3 ม ีHard Disk ความจุไมนอยกวา 160 GB  

1.4 ม ีMulti-Card Reader  

1.5 ม ีExternal DVD/RW จํานวน 1 หนวย  

1.6 ม ีEthernet network interface   

1.7 มชีองตอ USB 2.0 ไมนอยกวา 2 ชอง  

1.8 มจีอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว 

1.9 มอีุปกรณรองรับระบบเครือขายไรสาย Wireless และ Bluetooth 

1.10 มีแปนพมิพตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษติดถาวรบนแปนพิมพ 

1.11 มีเมาสทีม่ีปุมไมนอยกวา 2 ปุม ที่เปน Optical Mouse แบบไรสาย พรอมแผนรอง (Mouse Pad) 

        1  ชิ้น 

1.12 มีแบตเตอรี่ไมนอยกวา 6 เซลล และขนาดไมนอยกวา 4400 mAh 

1.13 มีการใชงานจากแบตเตอรี่ตอเนื่องไดไมนอยกวา 6 ชัว่โมง 

1.14 แผน CD หรือ DVD ที่เปน Driver ของอปุกรณตาง ๆ  

1.15 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 Professional มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  

       พรอม Recovery System 

1.16 ติดตั้งโปรแกรม Open Source Software Chantra รุนลาสุด ดังตอไปน้ี Dia, FreeMind,  

        GanttProject, OpenOffice.org, PDFCreator, 7-Zip และ GIMP พรอมแผนติดตั้งและเอกสาร 

        แนะนําการใชงาน  

1.17 บริษัทผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอตองมีระบบ  Online Support  ที่ใหบริการ  Download 

        Manual, Driver และ Bios Update ทาง Internet 

1.18  มีกระเปาใสเครื่องและอุปกรณปองกนัการกระทบกระเทือนได 

          \1.19… 
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1.19  มีศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือบริษัทตัวแทนผูผลิตใน 

         ประเทศไทย ครอบคลุมทั่วประเทศไมนอยกวา 10 แหง 

1.20  มีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันวาผลิตภัณฑที่เสนอมีตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือบริษัท 

         ตัวแทนผูผลิตในประเทศไทย และสามารถตรวจสอบได 
 

2. เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook) จํานวน 3 ชุด มีคุณสมบัติอยางนอยดงัตอไปน้ี 

2.1 ใชหนวยประมวลผลกลางแบบ 2 แกนหลัก ความเร็วไมนอยกวา 2.4 GHz มีหนวยความจาํ 

       ภายในหนวยประมวลผลกลางขนาดไมนอยกวา 3 MB ความเร็วไมนอยกวา 1066 MHz หรือดีกวา 

2.2 มีหนวยความจาํชนิด DDR3 ขนาดไมนอยกวา 4 GB ความเร็วไมนอยกวา 1066 MHz หรือดีกวา 

2.3 ม ีHard Disk ความจุไมนอยกวา 250 GB  

2.4 ม ีDVD/RW จํานวน 1 หนวย  

2.5 ม ีEthernet Network Interface   

2.6 มชีองตอ USB 2.0 ไมนอยกวา 2 ชอง  

2.7 มจีอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 13.3 นิ้ว เปนชนิด Black Light  

2.8 ตัวเครื่องทําจากวัสดุอลูมิเนียม ขึ้นรูปชิ้นเดียว 

2.9 มอีุปกรณรองรับระบบเครือขายไรสาย Wireless และ Bluetooth 

2.10 มีแปนพมิพตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษติดถาวรบนแปนพิมพ 

2.11 มีเมาสทีม่ีปุมไมนอยกวา 2 ปุม ที่เปน Optical Mouse แบบไรสาย พรอมแผนรอง (Mouse Pad)  

       1 ชิ้น 

2.12 มีแผน CD หรือ DVD ที่เปน Driver ของอุปกรณตาง ๆ  

2.13 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Mac OSX v10.6 Leopard หรือดีกวา มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  

        พรอมคูมอืการใชงานและแผน CD หรือ DVD ของระบบปฏบิัติการดังกลาว 

2.14 มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 Professional ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย พรอมคูมือ 

        การใชงานและแผน CD หรือ DVD ของระบบปฏิบัติการดังกลาว 

2.15 บริษัทผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอตองมีระบบ Online Support ที่ใหบริการ Download  

        Manual, Driver และ Bios Update ทาง Internet 

 

3. ไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดบัสูง (แบบตัง้โตะ) จํานวน 10 ชุด มีคุณสมบัติอยางนอย

ดังตอไปน้ี 

3.1 ม ีCPU ชนิด 4 แกน รองรับการประมวลผล 8 เธรดดวย Hyper-Threading Technology ความเร็ว 

      ไมนอยกวา 2.5 GHz หรือดีกวา 

3.2  มี Motherboard ที่มี Chipset เครื่องหมายการคาเดียวกับ CPU รุนลาสุดหรือดีกวา โดยมี Motherboard   

       Name เปนชื่อหรือ Code รุนเดียวกับผลิตภัณฑที่เสนอ ซึ่งทางสํานักงานสามารถตรวจสอบไดและตอง 

       เปนเครื่องหมายการคาเดียวกันกับผูผลิต 

                 \3.3… 
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3.3 มีหนวยความจําชนิด DDR3-1066 หรือดีกวา ไมนอยกวา 2 หนวย ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 4 GB  

      ขยายไดไมนอยกวา 8 GB  

3.4 ม ีSlot Memory (DIMM) วางเหลือเพื่อขยายไมนอยกวา 2 Slots 

3.5 การดจอชนิดไม On Board และอยูในรายการมาตรฐานของผลิตภัณฑและรุนที่เสนอ (ที่ระบุอยู 

      ในแคตตาล็อก) และมีหนวยความจาํไมนอยกวา 512 MB 256 BIT หรือดีกวา 

3.6 ม ีPCI-E ไมนอยกวา 1 Slot  

3.7 ม ีUSB ไมนอยกวา 6 Ports อยูดานหนาไมนอยกวา 2 Ports 

3.8 ม ีHard Disk ไมนอยกวา 320 GB จํานวน 1 หนวย 

3.9 มจีอ LCD หรือดีกวา ไมนอยกวา 19 นิ้ว  

3.9.1 Contrast Ratio ไมนอยกวา 1000:1 

3.9.2 Brightness ไมนอยกวา 250 cd/m² 

3.9.3 Response Time ไมเกิน 5 ms 

3.9.4 Resolution ไมนอยกวา 1440 x 900, 60Hz  

3.9.5 Power Supply 220 - 240V AC 

3.10 มี DVD/RW จํานวน 1 หนวยหรือดกีวา 

3.11 มี Multi-Card Reader, Sound และ Speaker 

3.12 มี LAN ชนิด 10/100/1000 Mbps ไมนอยกวา 1 Port 

3.13 มี Power Supply 220 - 240V AC ไมนอยกวา 280 Watts เปนเครื่องหมายการคาเดียวกันกับผูผลิต  

        หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) 

3.14 มี Tower Case, Monitor, Standard Keyboard และ Optical Mouse เปนเครื่องหมายการคา 

        เดียวกันกับผูผลิต หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) 

3.15 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 Professional หรือดีกวา มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม 

        กฎหมาย  

3.16 มีอปุกรณที่สามารถใชระบบเครือขายไรสาย Wireless ได 

3.17 มีการผลิตหรือประกอบจากบริษัทที่ไดรับมาตรฐาน  ISO หรือ มอก. 

3.18 มีแผน CD หรือ DVD Recovery System เปนเครื่องหมายการคาเดียวกันกับผูผลิต และตองสามารถ 

        ทํางานภายใตระบบปฏบิัติการที่เสนอได 

3.19 บริษัทผูผลิตเครื่องคอมพวิเตอรที่เสนอจะตองมีระบบ Online Support ที่ใหบริการ Download  

         Manual, Driver และ Bios Update ทาง Internet  

3.20 มีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันวาผลิตภัณฑที่เสนอมีตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือบริษัท 

         ตัวแทนผูผลิตในประเทศไทย และสามารถตรวจสอบได 

        

              \4… 
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4. เครื่องพิมพแบบพนหมกึ (InkJet) จํานวน 1 ชุด มีคณุสมบัติอยางนอยดังตอไปน้ี 

4.1 ความเร็วในการพิมพเอกสารสี ขนาด A4 ไมนอยกวา 20 แผนตอนาที 

4.2 ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 5760 x 1440 จุดตอน้ิว  

4.3 สามารถพมิพรูปภาพขนาด 4R ในเวลาไมเกิน 20 วินาที  

4.4 สามารถพมิพบนแผน CD และ DVD ได  

4.5 ตลับหมึกแบบแยกสี แบงเปน 1 สีตอหนึ่งตลับ 

4.6 ใชการเชื่อมตอแบบ USB 2.0  

4.7 ใชกบัไฟฟาชนิด 220 - 240V AC 

4.8 สามารถใชไดกับระบบปฏบิัติการ Microsoft Windows XP/2000/2003/Vista และ Mac OSX 

4.9 มีแผน CD บรรจุคูมือการใชงานและ Driver 

4.10 บริษัทผูผลิตเครื่องพิมพที่เสนอตองมีระบบ Online Support ที่ใหบริการ Download คูมือการใชงาน 

        และ Driver 

 

5.  เครื่องพิมพชนิดเลเซอรสี (Color LaserJet) จํานวน 2 ชุด มีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปน้ี 

5.1 ความเร็วในการพิมพเอกสารขาว-ดํา ขนาด A4 ไมนอยกวา 21 แผนตอนาที และเอกสารสี ขนาด A4  

      ไมนอยกวา 20 แผนตอนาที 

5.2 ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 จุดตอน้ิว  

5.3 สามารถพมิพเอกสารกลับหนา (Two-sided Printing) ไดอัตโนมัติ 

5.4 หนวยความจํา (RAM) ไมนอยกวา 128 MB และสามารถขยายเพิ่มได 384 MB 

5.5 ใชการเชื่อมตอแบบ USB 2.0 และ Built-in Ethernet/Fast Ethernet Networking 

5.6 ใชกบัไฟฟาชนิด 220 - 240V AC 

5.7 สามารถใชไดกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP/2000/2003/Vista/Windows 7 และ  

      Mac OSX 

5.8 มีแผน CD บรรจุคูมือการใชงานและ Driver 

5.9 บริษัทผูผลิตเครื่องพิมพที่เสนอตองมีระบบ Online Support ที่ใหบริการ Download คูมือการใชงาน 

      และ Driver 

 

6. เครื่องฉายภาพ (Projector) จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบตัิอยางนอยดังตอไปน้ี 

6.1 เครื่องฉายแบบเลนสเดียว มีเทคโนโลยีการแสดงภาพแบบ DLP และกําลังสองสวางไมนอยกวา 2400  

      ANSI Lumens 

6.2 ความละเอยีดในการแสดงผลไมนอยกวาระดับ XGA (1024 x 768) 

6.3 สามารถรองรับการแสดงผลขนาด 300 นิ้วได 

6.4 มีคา Contrast Ratio ไมนอยกวา 2700:1 

              \6.5… 
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6.5 ใชกบัไฟฟาชนิด 220 - 240V AC 

6.6 สามารถใชไดกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP/2000/2003/Vista/Windows 7 

 

7. โปรแกรม Microsoft Project จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบตัิอยางนอยดังตอไปน้ี 

 7.1 โปรแกรม Microsoft Project Professional 2010 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย พรอมคูมอื 

            การใชงาน และแผน CD หรือ DVD ของโปรแกรมดงักลาว 
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                                                        ภาคผนวก ข 
                                                สถานที่สงมอบและติดตั้ง 

การสงมอบ 
ผูชนะการประกวดราคาตองสงมอบเครื่องคอมพวิเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook) พรอมอปุกรณ ดังนี้ 

1. สงมอบเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook) ณ สํานักงานสถิติจังหวัด 75 จังหวัด (สวน

ภูมิภาค) จํานวน 261 ชุด ใหสามารถใชงานไดสมบูรณถูกตองตามขอกําหนดในสัญญา โดยผูชนะการประกวดราคา

ตองรับผิดชอบคาใชจายในการสงมอบแทนสํานักงานสถิติแหงชาติ 

2. สงมอบและติดตั้ง ณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ (สวนกลาง) 

ดังตอไปน้ี 

2.1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook)    จํานวน 39 ชุด 

2.2 เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook)    จํานวน   3 ชุด 

2.3 ไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง (แบบตั้งโตะ)   จํานวน 10 ชุด 

2.4 เครื่องพิมพแบบพนหมึก (InkJet)     จํานวน   1 ชุด 

2.5 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรสี (Color LaserJet)    จํานวน   2 ชุด 

2.6 เครื่องฉายภาพ (Projector)      จํานวน   1 ชุด 

2.7 โปรแกรม Microsoft Project     จํานวน   1 ชุด 

เครื่องคอมพวิเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook) ที่จะสงมอบในสวนภูมิภาค จํานวน 261 ชุด 

ลําดับที ่ จังหวัด จํานวน (ชุด) 

 ภาคกลาง  

1. สมุทรปราการ 5 

2. นนทบุรี 4 

3. ปทุมธาน ี 3 

4. พระนครศรีอยุธยา 3 

5. อางทอง 3 

6. ลพบุรี 3 

7. สิงหบุรี 3 

8. ชัยนาท 3 

9. สระบุรี 3 

10. ชลบุรี 4 

11. ระยอง 3 

12. จันทบุรี 3 

13. ตราด 3 

14. ฉะเชิงเทรา 3 

15. ปราจีนบุรี 3 

          \ 16.นครนายก… 
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ลําดับที ่ จังหวัด จํานวน (ชุด) 

16. นครนายก 3 

17. สระแกว 3 

18. ราชบุรี 3 

19. กาญจนบุรี 3 

20. สุพรรณบุรี 3 

21. นครปฐม 4 

22. สมุทรสาคร 3 

23. สมุทรสงคราม 3 

24. เพชรบุรี 3 

25. ประจวบคีรีขันธ 3 

 ภาคเหนือ  

26. เชียงใหม 6 

27. ลําพูน 3 

28. ลําปาง 4 

29. อุตรดิตถ 3 

30. แพร 3 

31. นาน 3 

32. พะเยา 3 

33. เชียงราย 5 

34. แมฮองสอน 3 

35. นครสวรรค 5 

36. อุทัยธาน ี 3 

37. กําแพงเพชร 3 

38. ตาก 3 

39. สุโขทัย 3 

40. พิษณุโลก 4 

41. พิจิตร 3 

42. เพชรบูรณ 4 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

43. นครราชสีมา 6 

44. บุรีรัมย 4 

45. สุรินทร 4 

46. ศรีสะเกษ 4 
 
          \47.อุบลราชธานี... 
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ลําดับที ่ จังหวัด จํานวน (ชุด) 

47. อุบลราชธาน ี 5 

48. ยโสธร 3 

49. ชัยภูม ิ 3 

50. อํานาจเจริญ 3 

51. หนองบัวลําภ ู 3 

52. ขอนแกน 5 

53. อุดรธานี 4 

54. เลย 3 

55. หนองคาย 3 

56. มหาสารคาม 3 

57. รอยเอ็ด 4 

58. กาฬสินธุ 3 

59. สกลนคร 3 

60. นครพนม 3 

61. มุกดาหาร 3 

 ภาคใต  

62. นครศรีธรรมราช 6 

63. กระบี ่ 3 

64. พังงา 3 

65. ภูเก็ต 3 

66. สุราษฎรธานี 5 

67. ระนอง 3 

68. ชุมพร 3 

69. สงขลา 6 

70. สตูล 3 

71. ตรัง 3 

72. พัทลุง 3 

73. ปตตานี 3 

74. ยะลา 3 

75. นราธิวาส 4 

รวมทั้งสิ้น 261 

 

           \สถานที่... 
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สถานทีต่ั้งของสํานักงานสถิติจังหวัดในสวนภูมิภาค 

จังหวัด ที่ตั้งสํานักงาน รายชื่อสถติิจงัหวัด โทรศัพท โทรสาร 

ภาคกลาง     

สมุทรปราการ อาคารศูนยเบ็ญจบูรพา

สุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท 

ต.บางปใูหม อ.เมือง 

นายจําลอง  เกงตรง       02-3232110-1 

ตอ 12-14 

02-3232110-1 

ตอ 15  

นนทบุรี ศาลากลางจังหวัด  นายนิราศ  อะมีนี 02-5800720 02-5800749 

ปทุมธาน ี 27/49 ถ.คลองวัดโส   

ต.บางปรอก 

นางปยะนุช  สุเฌอ 

 

02-5816772 02-5817156 

พระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม    นายปานชัย  สุทธางกูร 035-336584-5 035-336584-5 

อางทอง ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ถ.เทศบาล 1 

นายพินิจ  กัลยาณมณีกร 

 

035-611254 035-620050 

ลพบุรี ศาลากลางจังหวัดหลังใหม 

ชั้น 3    

นางจิรพา  กุลชาติวิชิต 

 

036-770130 036-770138 

สิงหบุรี ศาลากลางจังหวัด นางอาฑิตยา  ยิ่งสูง 036-507191 036-507192 

ชัยนาท ศาลากลางจังหวัดหลังใหม 

ชั้น 4 

น.ส.รัชน ี วงศรัชตนันท 056-411663 056-413037 

สระบุรี อาคารองคการบริหารสวน

จังหวัด ชั้น 3 ถ.พิชัยรณรงค

สงคราม อ.เมอืง 

นายประทีป  ขวัญพรอม 

 

036-211618 036-212528 

ชลบุรี อาคารศาลาประชาคม  

"รวมใจชน" ชลบุรี ชั้น 4  

ถ.ตําหนักน้ํา อ.เมือง 

นางณัฎฐพิชา  นาคสมบูรณ 

 

038-791895 038-791896 

ระยอง อาคารศูนยราชการ ชั้น 2   

ถ.สุขุมวิท 

นายบริสุทธิ์  หิรัญวรรณ 

 

038-694057 038-694056 

จันทบุรี ศาลากลางจังหวัด อาคาร 2 

ชั้น 2 อ.เมอืง 

น.ส.วรรณดี  กล่ินเจริญ 

 

039-311510 039-330122 

ตราด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2   

ต.บางพระ 

น.ส.ดวงเพ็ญ  งามชนะ 

 

039-511262 039-512862 

ฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดหลังเกา 

ชั้น 2  

นางศรีฟา  คุมวงศดี 

 

038-511009 038-516104 

ปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดหลังใหม 

ชั้น 1 

นายชาติชาย  นันทิทรรภ 

 

037-454060 037-454061 

นครนายก ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ชั้น 2 นางสุทิน  โรจนาปยาวงศ 037-311259 037-311234 

           \สระแกว... 
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จังหวัด ที่ตั้งสํานักงาน รายชื่อสถติิจงัหวัด โทรศัพท โทรสาร 

สระแกว ศาลากลางจังหวัดหลังใหม นางทัศนีย  เพ็ญแสง 037-425064 037-425065 

ราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หนาเมือง นางกาญจนา  ฐิตสาโร 032-337404 032-322354 

กาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดหลังใหม 

ชั้น 5 

นางอรธัญญา  หุนดี 

 

034-512996 034-515109 

สุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดหลังใหม 

ชั้น 3 

น.ส.ประเทือง  ดีดพิณ 

 

035-535421 035-535422 

นครปฐม 95-97 ถ.หนาพระ   

ต.หวยจรเข  

นายอมรรัตน  สุวรรณวงศ 

 

034-241683 034-258424 

สมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดหลังเกา 

ชั้น 2 ถ.เศรษฐกิจ 1  

ต.มหาชัย อ.เมอืง     

นายประพันธ  เอี่ยมประสิทธิ ์

 

034-412601 034-422072 

สมุทรสงคราม 69/2-3 ถ.เอกชยั ม.12   

ต.ลาดใหญ 

นายคงณัฐ  เล็กเจริญ 

 

034-711001 034-714990 

เพชรบุรี ศาลากลางจังหวัด นายสถิตย  กระตายอินทร 032-425300 032-424104 

ประจวบคีรีขันธ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม 

ชั้น 4  

น.ส.จีรภา  วราดุล 

 

032-611310 032-611435 

ภาคเหนือ     

เชียงใหม ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  

ถ.โชตนา อ.เมอืง จ.เชียงใหม 

นายไพโรจน  บญุลือ 

 

053-112492 053-112493 

ลําพูน 81/2 ถ.ลําพูน-ปาซาง  

ต.ตนธง อ.เมอืง 

นางกนกพร  ฐติารมย 

 

053-534363 053-511171 

ลําปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2  

ถ.วชิราวุธดําเนิน  

ต.พระบาท  อ.เมือง 

นายวิชัย  ประทีปทิพย 

 

054-265066 054-265161 

อุตรดิตถ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ชั้น 3 

นายกษม  เหรัญ 055-411936 055-412895 

แพร ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ชั้น 4 

น.ส.รุงฤดี  พัฒนชัยวิทย 

 

054-511234 054-511711 

นาน อาคารสาํนักงานสถิติจังหวัด

นาน 508 ถ.สุมนเทวราช  

ต.ในเวียง อ.เมอืง 

นายวรยล  โกมารชุน 

 

054-710910 054-710160 

พะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  ชั้น1 นางศิริวรรณ  อนุสสรราชกิจ 

 

054-449620 054-449621 

                                                                                                                                                                 \เชียงราย... 
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จังหวัด ที่ตั้งสํานักงาน รายชื่อสถติิจงัหวัด โทรศัพท โทรสาร 

เชียงราย 258/12 ถ.สันโคงนอย   

อ.เมอืง 

นายสุขุม  รัตนจินดา 

 

053-711707 053-756540 

แมฮองสอน ศาลากลางจังหวัดหลังใหม นายอดุลย  บรรจงจัด 053-611293 053-611188 

นครสวรรค ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ชั้น 4 

น.ส.นิตยา  จุยศิริ 056-222339 

056-803579 

056-222828 

056-803580 

อุทัยธาน ี ศาลากลางจังหวัดหลังใหม 

ชั้น 3 

นายอําพล  จุมงัมอ 

 

056-511312 056-513051 

กําแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดหลังใหม นายสัญชัย  ล้ิมนิวัตกุล 055-705009 055-705010 

ตาก ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม  

ชั้น 2 

น.ส.อจัฉรา  จุยมา 

 

055-511298 055-512705 

สุโขทัย ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ชั้น 4 

นางนวลจันทร  เมืองแสงธรรม 055-610939 055-611793 

พิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ชั้น 6 

นายกิตติศักดิ์  โพศรี 

 

055-251943 055-242038 

พิจิตร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 นางกณิกา  คชเสนีย 056-611085 056-613665 

เพชรบูรณ 36/8 ถ.กลางเมืองพฒันา   

ต.ในเมือง 

นายเชาวลิต  ทองมาก 

 

056-720370 056-711088 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     

นครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3  

ถ.มหาดไทย อ.เมือง 

น.ส.วันเพ็ญ  พูลวงษ 

 

044-242985 044-256406 

บุรีรัมย ศาลากลางจังหวัด  นางสายจิต  ขทุรานนท 044-611742 044-614904 

สุรินทร 2/5-6 ถ.ศิริรัฐ ต.ในเมือง   

อ.เมอืง 

นายจรุพล  วรวทิยกิจ 

 

044-511931 044-516062 

ศรีสะเกษ ศาลากลางอาคารใหม ชั้น 2 นายจรูญ  เสียงสนั่น 045-612754 045-611995 

อุบลราชธาน ี 146/1-2 ถ.อุปลีสาน  

อ.เมอืง 

นายณัฐวัฒน  กาญจนธนภัทร 045-254718 045-243811 

ยโสธร ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ชั้น 5 

นายวัชรินทร  เจิมประไพ 

 

045-712703 045-713059 

ชัยภูม ิ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ชั้น 5 

น.ส.พรทิพย  สมวงศ 

 

044-811810 044-822507 

อํานาจเจริญ ศูนยราชการ ศาลากลาง

จังหวัด ชั้น 3 

นางจิราภรณ  สุนทรานนท 

 

045-523040 045-523120 

 
                    \หนองบัวลําภู... 
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จังหวัด ที่ตั้งสํานักงาน รายชื่อสถติิจงัหวัด โทรศัพท โทรสาร 

หนองบัวลําภ ู อาคารศาลากลางจังหวัด  

ชั้น 2 

นายนิรัตน  รวดเรียว 

 

042-312762 042-312763 

ขอนแกน ศาลากลางจังหวัด นางธัญญลักษณ  สุรินทรเสรี 043-246639 043-246183 

อุดรธานี ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ชั้น 7 

นายประภัทร  ประพันธพจน 

 

042-222466 042-240967 

เลย ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ชั้น 4 

นายจิรพล  รอดบาง 

 

042-811162 042-813070 

หนองคาย ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ชั้น 3 

นายพิพัฒน  เพ็ชรกระจาง 

 

042-411068 042-422847 

มหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ชั้น 3 

นายบุญเลิศ  สุวรรณรัตน 

 

043-777446 043-777119 

รอยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดหลังเกา  

ชั้น 3 

นางธัญชนก  ณ ระนอง 

 

043-511280 043-515407 

กาฬสินธุ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 น.ส.จริยา  จันทรเฉลิม 043-811747 043-812051 

สกลนคร ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม  

ชั้น 2 

นายสุริยัน  จันทรนคร 

 

042-711200 042-714955 

นครพนม ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ชั้น 4 

น.ส.บุศรินทร  หานศรีวิจิตร 

 

042-511206 042-513284 

มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ชั้น 2 

นายชาญชัย  สุขสุวรรณ 

 

042-611558 042-613039 

ภาคใต     

นครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ชั้น 5 

นายเจษฎา  สมาธ ิ

 

075-348091 075-356452 

กระบี ่ 464/5-6 ถ.อุตรกิจ  

ต.กระบี่ใหญ อ.เมือง 

นายชุติชาติ  บญุชูวิทย 

 

 075-663910   075-663911 

พังงา 92/50-51 ถ.ศิริราษฎร   

ต.ทายชาง อ.เมือง 

นางอรอนงค  พัฒนสุชัย 

 

076-413231 

076-423243 

076-411324 

ภูเก็ต 156/41-42 ถ.พังงา  

ต.ตลาดใหญ อ.เมือง 

นายยุทธชัย  อภิชัยชาญกจิ 

 

076-211594 076-220500 

สุราษฎรธานี อาคารสํานักงานสวนราชการ 

ชั้น 3 ถ.ดอนทก อ.เมือง 

นางพรทิพย  โพธิครูประเสริฐ 

 

077-272580 077-283044 

ระนอง 4/50 หมู 1 ถ.เพชรเกษม   

ต.บางริ้น 

น.ส.สุภิญญา  เชยแสง 

 

077-811476 077-823259 

                         \ชุมพร... 
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จังหวัด ที่ตั้งสํานักงาน รายชื่อสถติิจงัหวัด โทรศัพท โทรสาร 

ชุมพร ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ชั้น 1 

นางพันทิพา  วเิชียรเกื้อ 

 

077-511701 077-503665 

สงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม  

ถ.ราชดําเนินนอก 

นายวิโรจน  เล่ือนราม 

 

074-311558  074-325012  

ตอ 15 

สตูล ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ชั้น 2 

นางละอองดาว  ยุทธบรรดล 

 

074-711161 074-721030 

ตรัง ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  

ชั้น 4 

นายสุวิทย  ใจอารีย 

 

075-218376 075-214104 

พัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเกา  

ชั้น 1 

นายสมจิต  รัตนพันธ 

 

074-613181 074-611271 

ปตตานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2   นายจําลอง  เดชศรีตระการ 073-349443 073-331084 

ยะลา ศาลากลางจังหวัดอาคาร 1  

ชั้น 1 

นางกอตีเยาะ  ซีเดะ 

 

073-212703 

073-203701 

073-222012 

นราธิวาส ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4  

ถ.ศูนยราชการ ต.โคกเคียน 

อ.เมอืง 

นางนูรไอนี  สูเด็น 

 

073-642624 073-642624 

ตอ 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          \ภาคผนวก ค... 
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ภาคผนวก ค 

รายละเอียดการฝกอบรม 

การฝกอบรมผูใชงาน 
ผูชนะการประกวดราคาจะตองเสนอแผนการฝกอบรมบุคลากรของสาํนักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งสามารถ

กําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการฝกอบรมได แตอยูภายในชวงระยะเวลาที่สํานักงานสถิติแหงชาติยอมรับ 

โดยผูชนะการประกวดราคาตองจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ และอื่น ๆ ที่จําเปน รวมถึงสถานที่ฝกอบรม และ

ตองรับผิดชอบคาใชจายในการอบรม อันไดแก คาวิทยากร คาสถานที่ฝกอบรม คาอาหารวาง คาอาหาร

กลางวัน รวมถึงการจัดยานพาหนะในการรับสงผูเขารับการฝกอบรม  

เนื้อหาของการฝกอบรม 
เพื่อใหบุคลากรของสาํนักงานสถิติแหงชาติที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานสนาม

ดวยคอมพิวเตอร Netbook มีความรูความเขาใจและสามารถปฏบิัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การอบรมตอง

ครอบคลุมเนื้อหาตอไปน้ีเปนอยางนอย 

1. สวนประกอบของคอมพิวเตอร Netbook  

2. การใชโปรแกรมตาง ๆ 

3. การใชงานระบบสือ่สารไรสาย 

ขอกําหนดทั่วไปสําหรบัการจัดเตรียมการฝกอบรม  
1.   ใหผูชนะการประกวดราคาเสนอแผนการฝกอบรม โดยมหีัวขอดังตอไปนี้เปนอยางนอย  

1.1  ชื่อหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรโดยยอ และรายละเอียดหัวขอในหลักสูตร 

1.2  วิทยากรผูรับผิดชอบ และคุณสมบัติของวิทยากร 

1.3  วัตถปุระสงคและเปาหมาย 

1.4  บุคลากรที่เขารับการฝกอบรม / คุณสมบตัิผูเขารับการฝกอบรม 

1.5  จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

1.6  ระยะเวลาการฝกอบรม (จํานวนชั่วโมง/วัน) 

1.7  รูปแบบการฝกอบรม เปนตน 

2.  จัดเตรียมอุปกรณประกอบการแนะนํา และฝกอบรมใหครบถวนตามจํานวนที่เหมาะสมกับผูเขารับการ 

     ฝกอบรม 

3.  จัดใหผูเขารับการฝกอบรมตองฝกปฏิบัติการใชงานจริงกบัคอมพิวเตอร Netbook ที่เสนอ 1 คนตอ 1 ชุด 

4.  ผูเขารับการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอ จํานวน 30 คน โดยมีระยะเวลาในการฝกอบรม 1 วัน 

5.  วิทยากรตองมีความชํานาญและมีประสบการณการทํางานในดานที่รับผิดชอบ 

6.  ผูชนะการประกวดราคาตองจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอ ตามจํานวน 

    ผูเขารับการฝกอบรม โดยตองสงเอกสารใหสํานักงานสถิติแหงชาติกอนวันเริ่มอบรมไมนอยกวา 5 วัน 

    ทําการ  พรอมทั้งจัดทําแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส  เปนแผน DVD หรือ CD จํานวนอยางนอย 2 ชุด  

 

           \7… 
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7. ผูชนะการประกวดราคาตองจัดใหมีการบันทึกวีดีโอตลอดการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอ   โดย 

    จัดทําในรูปแบบ Multimedia Presentation พรอมทั้งจัดทํา DVD Presentation  จํานวนอยางนอย 

    2 ชุด โดยตองสงใหสํานักงานสถิติแหงชาติหลังจากจัดฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอเสร็จเรียบรอย 

    แลว  ภายใน 60 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
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                                                       ภาคผนวก ง 
                           การทดสอบเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook)  

ขอกําหนด 
ผูเสนอราคาตองนําเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคขนาดเล็ก (Netbook) ดังรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คอมพิวเตอรตาม ภาคผนวก ก      มาใหคณะกรรมการประกวดราคาทดสอบอยางนอย  2  ชุด  ในวนัที่ยื่นซอง

ประกวดราคา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา โดยทาํการทดสอบที่สํานักงานสถิติ

แหงชาติและใชเวลาในการทดสอบ 3 วัน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ติดตั้งและเรียกใชโปรแกรมสําหรับบันทึกและประมวลผลขอมูลโครงการสํารวจ/สํามะโนของสํานักงาน

สถิติแหงชาติที่พัฒนาขึ้นดวยซอฟทแวรดังตอไปน้ี 

 1.1 Microsoft Visual FoxPro 6.0 

 1.2 CSPro 4.0.003 

 1.3 Microsoft Visual Basic .NET 2003 

2. ทดสอบการใชงานจากแบตเตอรี่ตอเนื่อง 6 ชั่วโมง 

เกณฑการตัดสิน 
1. สามารถติดตั้งและเรียกใชโปรแกรมสําหรับบันทึกและประมวลผลขอมูล โครงการสํารวจ/สํามะโนของ 

สํานักงานสถิติแหงชาติที่พัฒนาขึ้นดวยซอฟทแวรตามที่กําหนดไวขางตนไดอยางสมบูรณถูกตอง 

2. มีการใชงานจากแบตเตอรีต่อเนื่องไดไมนอยกวา  6  ชัว่โมง 
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