
 
 
 
 
 
 

 
                                             ประกาศสํานักงานสถิติแหงชาต ิ

                  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรสวนภูมิภาค 
            ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                 ------------------------------------ 

 

สํานักงานสถิติแหงชาติ      มคีวามประสงคจะเรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร โครงการจัดหา 

ระบบคอมพิวเตอรสวนภูมิภาคดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  12/2553  ลงวันที่   9    สิงหาคม พ.ศ.2553 
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ   ดงัตอไปนี ้

             1.   เปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    มอีาชพีขายพัสดุที่ 

ประกวดราคาซือ้ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว    โดยแสดงสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  ที่ออกใหหรอืรับรองใหไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ 

2.   ไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบัญชีรายชื่อผูทิง้งานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่

ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอืน่เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผู

เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม     ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

4.   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย     เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

5.   ผูเสนอราคาตองมีผลงานดานการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร   หรือระบบเครือขายที่สําเร็จมาแลวที่เปน 

คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ      รัฐวิสาหกิจ    หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมฐีานะเปนราชการบริหาร

สวนทองถิ่น    หรือหนวยงานเอกชนที่นาเชื่อถือ   และเปนการติดตั้งใหกับหนวยงานที่เปนสํานักงานในสวนภูมิภาค 

หรือสาขาไมนอยกวา 20 จังหวัด  ภายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา  นับแตวันทําสัญญาจนถึงวันยื่นเอกสารประกวด

ราคา และมีวงเงินไมนอยกวา 5 ลานบาทตอหนึ่งสัญญา     โดยมีสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานมา

แสดงในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ    ทั้งนี้  สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจาก

ผูรับรองที่เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพจิารณา 
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 6.   ผูเสนอราคาตองมีสํานักงานสาขาหรือศูนยบริการ (Service Center) ของตนเอง หรือมีตัวแทนในการ

ใหบริการซอมบํารุงรักษา ในตางจังหวัดครบทั้ง  4  ภาค    โดยสํานักงานสาขาหรือศูนยบริการ  (Service  Center)

หรือตัวแทนในตางจังหวัด ตองมีไมนอยกวาภาคละ 3 ศูนย  โดยสํานักงานสาขาหรือศูนยบริการ (Service Center) 

แตละแหงตองมีชางและเจาหนาที่อยูประจาํ เพื่อใหคําแนะนําหรือแกไขปญหาเมื่อคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่เสนอ

ขายขัดของไมสามารถใชงานไดตามปกติ    โดยระบุชือ่และที่ตั้งสํานักงานสาขาหรือศูนยบริการ  (Service Center)  

หรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง   พรอมรายละเอียดชื่อผูติดตอ  เบอรโทรศัพท    เอกสารยืนยันพรอมผลงานการเปน

ตัวแทนใหบริการ ที่ตองนํามาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ 

 7.    ผูเสนอราคาตองไดรับมาตรฐานการบริการหลังการขาย ISO 9000 Series โดยตองมีเอกสารรับรองคุณภาพ

จากหนวยงานผูตรวจสอบคุณภาพ  นํามาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

 8.   ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร 

โนตบุคที่เสนอในประเทศไทยที่ถูกตองตามกฎหมายจากผูผลิต หรือผูแทนจําหนายในประเทศที่ไดรับการแตงตั้ง

จากบริษัทหรือโรงงานผูผลิตโดยตรง  (Authorized  Distributor) 

             9.   ผู เสนอราคาจะตองเปนรายเดียวกันกับผูที่ขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสกับสํานักงานเทานั้น  จะโอนสิทธิ์ใหผูอื่นเขาเสนอราคาแทนมิได 

 กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคา ในวันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ.2553  ระหวางเวลา  10.00 น.  ถึง 11.30 น.   

ณ กลุมพัสดุ  สํานักบริหารกลาง สํานักงานสถิติแหงชาติ  ศนูยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 1 

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

และกําหนดวันเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่  15  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 

 
 
 
 
 



 
 

 เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส  เลขที่ 12/2553    
                การจัดซือ้ครุภณัฑคอมพิวเตอร โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรสวนภูมิภาค  

                ตามประกาศสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
                                                ลงวันที่  9   สิงหาคม  2553 

 

  

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “สํานักงาน”       มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ 

ครุภัณฑคอมพวิเตอร โครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอรสวนภูมิภาคดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส     มีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะปรากฏตามเอกสารแนบทาย     ตอไปในเอกสารนี้รวมเรียกวา  “ระบบคอมพิวเตอร”        ระบบ

คอมพิวเตอรทีจ่ะซือ้นี้ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ   อยูในสภาพที่จะใชงาน

ไดทันที   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 ผูเสนอราคาตองมีผลงานดานการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร  หรือระบบเครือขายที่สําเร็จ 

มาแลว ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  รัฐวิสาหกจิ  หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย 

บัญญัติใหมฐีานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือหนวยงานเอกชนที่นาเชื่อถือ และ    

เปนการติดตั้งใหกับหนวยงานที่เปนสํานักงานในสวนภูมิภาค หรือสาขาไมนอยกวา  20   

จังหวัด ภายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา นับแตวันทําสัญญาจนถึงวันยื่นเอกสารประกวด 

ราคา  และมีวงเงินไมนอยกวา  5  ลานบาทตอหนึ่งสัญญา       โดยมีสําเนาสัญญาหรือ 

สําเนาหนังสือรับรองผลงานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ           

    ทั้งนี้  สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรองที่ 

เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา 

2.6 ผูเสนอราคาตองมีสํานักงานสาขา หรือศูนยบริการ (Service Center) ของตนเอง   หรือ

มีตัวแทนในการใหบริการซอมบํารุงรักษาในตางจังหวัด ครบทั้ง  4 ภาค   โดยสํานักงาน

สาขาหรือศูนยบริการ   (Service  Center)  หรือตัวแทนในตางจังหวัด ตองมีไมนอยกวา

ภาคละ  3 ศูนย  โดยสํานักงานสาขาหรือศูนยบริการ (Service Center)  แตละแหงตอง

มีชางและเจาหนาที่อยูประจาํเพื่อใหคําแนะนาํหรือแกไขปญหา    เมือ่คอมพิวเตอรหรือ 

          อุปกรณที่เสนอขายขัดของไมสามารถใชงานไดตามปกติ โดยระบุชือ่และที่ตั้งสํานักงาน 

  สาขาหรือศูนยบริการ  (Service  Center)  หรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง      พรอมราย 

  ละเอียดชื่อผูติดตอ เบอรโทรศัพท เอกสารยืนยันพรอมผลงานการเปนตัวแทนใหบริการ 

  ที่ตองนํามาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ 

                     ทั้งนี้  สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรอง 

                                 ที่เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพจิารณา 

   2.7   ผูเสนอราคาตองไดรับมาตรฐานการบริการหลังการขาย ISO 9000 Series   โดยตองมีเอกสาร 

 รับรองคุณภาพจากหนวยงานผูตรวจสอบคุณภาพ     นํามาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวด 

 ราคาและสํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยขอเทจ็จริงเพื่อประกอบการพจิารณา 

 

                   \2.8… 
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2.8  ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่อง 
  คอมพิวเตอรโนตบุคที่เสนอในประเทศไทยที่ถูกตองตามกฎหมายจากผูผลิต    หรือผูแทน 

                                       จําหนายในประเทศที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทหรือโรงงานผูผลิตโดยตรง   (Authorized   

                                        Distributor)       โดยแสดงหนังสือยืนยันการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายในประเทศจาก 

                                        บริษัทหรือโรงงานผูผลิตมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคา 

      2.9   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)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา     ใหยื่นสําเนา 

                               สัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูรวมคา  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)ที่เปน 

ตนฉบับ 1  ชุด และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก  6 ชุด 

                 \(2)… 
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(2) แคตตาล็อกและเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(เอกสารหมายเลข 3) 

ตาม ขอ  4.4  ที่เปนตนฉบับ  1  ชุด    และสาํเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตองอีก  6  ชุด 

(3) เอกสารแสดงคุณสมบัติตาม ขอ 2.5,  ขอ 2.6,  ขอ 2.7 และ ขอ 2.8  ที่เปนตนฉบับ  

1 ชุด  และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก  6  ชดุ 

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

       และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตองอีก  6  ชุด 

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

และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก  6  ชุด 

(6) หนังสือมอบอํานาจที่ปดอากรแสตมปตามกฎหมาย         ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหผูอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทนหรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประกวด

ราคาแทน      พรอมสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูมอบ และผูรับมอบอํานาจที่

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  1  ชุด 

   (7)  หลักประกันซอง ตามขอ 5 

(8)  บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมด   ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7(2) 

ผูเสนอราคาจะตองรับรองวาเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาดังกลาว 

ขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
       

4.   การเสนอราคา 
4.1 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอ ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไมมีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งส้ิน    ผูเสนอราคาตองเสนอราคาตามที่กําหนด

ในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชือ่ของผูเสนอราคาใหชัดเจน 

4.2  ผูเสนอราคาจะตองสงมอบและติดตั้งพัสดุที่เสนอ  ณ    สํานักงานสถิติจังหวัด 75  จงัหวัด   

       ภายใน 120 วัน  นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามที่กําหนดใน ภาคผนวก ค.      ของ 

       เอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   ใหใชงานไดสมบูรณ 

       ถูกตอง     โดยคณะกรรมการตรวจรับพสัดุจะตรวจสอบความครบถวนสมบูรณทุกรายการ         

       ตามรายละเอียดที่กําหนดใน  ภาคผนวก ก. และภาคผนวก ข.      เมื่อผานการตรวจรับ 

       ของคณะกรรมการตรวจรับที่สวนกลางแลว     ผูเสนอราคาจะตองสงมอบและติดตั้งระบบ 

       คอมพิวเตอรตามที่กําหนดใน  ภาคผนวก ค.   ของเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ 

       ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหใชงานไดสมบูรณถูกตองตามสัญญา 

4.3  ผูเขาเสนอราคาจะตองเสนอราคาคาบริการบํารุงรักษา  และซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรที่ 

เสนอหลังหมดประกันสัญญาหรือส้ินสุดการรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนเวลา 5 ป  

(เอกสารหมายเลข 2) กําหนดคาบเวลาการบาํรุงรักษาฯ     วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา    

08.30 น. - 16.30 น.   มีชางผูชํานาญในการใหบริการบํารุงรักษาฯ ตามเงื่อนไขที่กําหนด 

         \ในเอกสาร... 
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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 

     4.4   ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก   พรอมเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

(เอกสารหมายเลข 3)ของระบบคอมพิวเตอรที่เสนอราคาทั้ง Hardware และ  Software 

ตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ  พรอมท้ังเอกสารแสดงหลักฐาน 

การไดรับมาตรฐานตาง  ๆ    ของระบบคอมพวิเตอรและอุปกรณที่เสนอ   ที่เปนตนฉบับ   

1   ชุด  ซึ่งลงลายมือชื่อพรอมประทับตราในแคตตาล็อกและเอกสารทุกแผน          และ 

สําเนาที่ประทับตราและลงนามรับรองถูกตองอีก  6  ชุด   ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และ 

เอกสารสวนที่  2   เพือ่ประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกลาวสํานักงานจะยึดไวเปน 

เอกสารทางราชการ  เอกสารที่เปนตนฉบับ 1 ชุด  และสําเนาอีก 6 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… 
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4.5   ผูเสนอราคาตองนําเครื่องไมโครคอมพวิเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคที ่

  ย่ืนเสนอราคาครั้งนี้    จาํนวนอยางละ  2  ชุด       มาติดตั้งเพื่อทาํการทดสอบ 
  คุณลักษณะและประสทิธิภาพการทํางาน ตามรายละเอียดที่กําหนดในเอกสาร 
  แนบทายประกวดราคา       เพื่อใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวด 

  ราคา  ภายใน  2  วันทําการ   นบัแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการฯ  ดวยวาจาหรือ 

  ลายลักษณอกัษร โดยทําการทดสอบที่กลุมพัสดุ  สํานักบริหารกลาง ศูนยราชการเฉลิม 

  พระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B  ชั้น 1   

       ทั้งนี้ สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกผูเสนอราคารายใดรายหนึ่ง    รวมทั้งสงวนไวซึ่ง  

 สิทธิที่จะไมเรียกผูหนึ่งผูใดมาเพื่อการนั้น ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดไมมาดําเนินการ 

 ทดสอบตามวนัและเวลาที่กําหนด    หรือไมสามารถดําเนินการทดสอบตามขอกําหนด 

 ของคณะกรรมการฯ  ได        คณะกรรมการฯ  จะถอืวาผูเสนอราคารายนั้นไมผานการ 

 ทดสอบ และจะตัดสิทธิไมรับพิจารณาผูเสนอราคารายนั้นตอไป 

         คอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่ผูเสนอราคานํามาทดสอบ  สํานักงานจะไมรับผิดชอบ

ในความเสียหายใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว   ตวัอยางที่เหลือหรือไมใชแลว

สํานักงานจะคืนใหแกผูเสนอราคา 

4.6  ผูเสนอราคาตองเสนอตองจัดทําเอกสารดังตอไปน้ี มายื่นในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

             4.6.1    แผนการดําเนินงานโครงการของผูเสนอราคา 

            แผนการดําเนินงานที่ผูเสนอราคาจัดทําขึ้น   จะตองสอดคลองกับระยะเวลาใน  

            การสงมอบ  และงวดการชําระเงินที่ระบุไวในแบบสญัญา ตองระบรุายละเอียด 

            ของกจิกรรมหลักตาง ๆ อยางชัดเจน  โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

 กิจกรรมยอยภายในกิจกรรมหลัก  

 ระยะเวลาที่คาดวาจะใชในแตละกิจกรรมยอย พรอมทั้งระบุวันที่เร่ิม

และวันที่กิจกรรมแลวเสร็จ 

 จํานวนรายชือ่และหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแตละกิจกรรม 

 วันที่สามารถสงมอบผลงานของกิจกรรมหลัก(Anticipated Milestone) 

4.7  กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ผูเสนอราคาควรตรวจดูราง 
 รางสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ       ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวด 

 ราคาซื้อทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ     ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อ 

 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     เมือ่ยื่นเอกสารประกวดราคาแลวคณะกรรมการประกวด 

 ราคา จะถือวาผูเสนอราคาเขาใจรายละเอียดเงื่อนไขขอกําหนด ในเอกสารการประกวด 

 ราคาทุกประการแลว ผูเสนอราคาจะขอแกไขเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม  หรือทําประการใด 

 ใดเกี่ยวกับเอกสารที่ยื่นแลวมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี ้

 ตองไมเปนผลใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

 

               \4.8… 
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4.8    ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส         ในวันที่  27 

  สิงหาคม  2553    ระหวางเวลา  10.00  น.  ถึง 11.30  น.   ณ    กลุมพัสดุ  สํานักบริหารกลาง   

  สํานักงานสถิติแหงชาติ  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  อาคาร บี  ชัน้ 1 

        เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว      จะ 

          ไมรับเอกสารใด  ๆ  เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                        คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบัติของผูเสนอราคาแตละ 

รายวาเปนผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น         หรือเปนผูมีผล 

ประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตามขอ1.6(1)      

ณ   วันประกาศประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทัง้ตรวจสอบขอ 

เสนอตาม  ขอ  3.2   และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง 

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธอีื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว 

         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  นบัแตวันที่ไดรับแจงจาก 

คณะกรรมการประกวดราคา   การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุให 

ถือเปนที่สุด 

                  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา      กระบวนการเสนอราคาซื้อทาง 

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดาํเนินการตอไปใหแลวเสร็จ    ภายในเวลาที่ 

กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทน 

ผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อแกไขขอขัดของแลวจะ 

ใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป   จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ 

ราคาที่ยังเหลือกอนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา   แตตองส้ินสุดกระบวนการเสนอ 

ราคาภายในวันเดียวกัน     เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอ 

ราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได      ประธานคณะกรรมการ 

ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อ

เร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม         โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใน

สถานที่นั้นทราบ 

 

            \คณะกรรมการ... 
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      คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ

ประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

4.9   ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัตดิังนี้ 

(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง  ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส 

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่  
 ราคา  11,556,000.- บาท (สิบเอ็ดลานหาแสนหาหมื่นหกพันบาทถวน) 

(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่ม และภาษอีืน่ ๆ  (ถามี)    รวมคา 

      ใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส   จะตองต่ํากวา
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมือ่การประกวดราคาฯ     เสร็จส้ินแลว

จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ราคาที่ยืนยันจะตอง

ตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา   60  วัน    นับแตวันยืนยัน

ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา   ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตน

เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ ตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวด

ราคาฯ      และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    

ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา                 

5.    หลักประกันซอง 
       ผูเสนอราคา   ตองวางหลักประกันซองพรอมกบัการยืน่ซองเอกสารขอเสนอทางดานเทคนิค    

เปนจํานวนเงิน    1,155,600.-  บาท   (หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน)        โดยหลักประกันซอง

จะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ้นสุดการยืนราคา โดย 

ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด 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 

   \หลักประกันซอง... 
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                          หลักประกันซองตามขอน้ี   สํานักงานจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน 

นับถัดจากวันทีไ่ดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 

3  ราย  จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพนัแลว  

                          การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด  ๆ  จะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ 

    
      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 หรอืขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง 

   รายการใด    หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดย 

   ไมพจิารณาจดัซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน 

   สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคา 

   เสียหายใด ๆ  มิได   รวมทั้งสํานักงานจะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวธิ ี

   การทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน   ไมวาจะเปนผูเสนอราคา 

    

                        \ที่ไดรับ... 
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   ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม   หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดย 

   ไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น 

   มาเสนอราคาแทน  เปนตน 

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 แบบยนืยันราคาสุ

สุดทายในการเสนอราคา  
 
                           7.    การทาํสัญญาซื้อขาย 

              ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     ตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบ 

สัญญาดังระบุใน ขอ  1.4  ภายใน 10 วัน  นบัถัดจากวันที่ไดรับแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร      และจะตอง

วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  10(10%)   ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อมูลซื้อดวยวิธ ี

การทางอิเล็กทรอนิกสไดใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 

         (1)   เงินสด 

         (2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงานโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น 

                                           ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

                                \(3)… 
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           (3)   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน 

                        ขอ 1.5(2) 

         (4)   หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให  

                                          ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย   และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ 

                                          ของธนาคารแหงประเทศไทย     ซึ่งไดแจงชือ่เวยีนใหสวนราชการตาง  ๆ  ทราบแลว    

   โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (2) 

                       (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                      หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน    นบัถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด

ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

8.     การจายเงินตามสัญญา 
                                  สํานักงานจะชาํระเงินคาซื้อพัสดุ    เมื่อผูชนะการประกวดราคาซื้อ (ผูขาย)  ไดติดตั้งและสง 

มอบพัสดุครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนด         และคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุไดตรวจรับพัสดุวาสามารถใชงานได

อยางสมบูรณถกูตองตามสัญญา  แบงการเบิกจายเปน  2  งวด  ดังนี ้

       งวดที่ 1  จายรอยละ 50 (50%) ของราคาซื้อขายตามสัญญา ภายใน 60 วัน  นับถัดจากวัน 

ลงนามในสัญญาซื้อขาย เมือ่ผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย)    สงมอบระบบคอมพวิเตอรที่เสนอใหคณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุที่สวนกลาง  ตรวจสอบจํานวน และขอกาํหนดทางเทคนิคของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร  เครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุค  เครื่องฉายภาพแบบโปรเจคเตอร  Portable  Hard Drive  เปนรายเครื่องตามสัญญาจนครบ

จํานวน   และจัดเก็บหมายเลขเครื่อง (SN) เพื่อนําไปใชตรวจสอบที่สํานกังานสถิติจังหวัด  และคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุไดตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว 

       งวดที่ 2   จายรอยละ 50 (50%) ของราคาซือ้ขายตามสัญญา ภายใน 120 วัน  นบัถัดจากวัน 

ลงนามในสัญญาซือ้ขาย เมื่อผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) สงมอบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอรที่เสนอ    ณ   

สํานกังานสถิติจังหวัด 75  จังหวัด (สวนภูมิภาค)  ตามที่กาํหนดใน ผนวก ค   ใหใชงานไดสมบูรณถูกตอง และ

คณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว 

 
          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... 
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                        การคิดคาปรับ      ในกรณีคอมพิวเตอรที่ตกลงซื้อประกอบเปนชุดแตผูชนะการประกวดราคา 

(ผูขาย) สงมอบติดตั้งขาดสวนหนึ่งสวนใดไปทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ     ใหถือวาระบบคอมพวิเตอรยัง

ติดตั้งไมสมบูรณ  และใหคิดคาปรับจากราคาระบบคอมพิวเตอรรวมกันทั้งหมด  ในระหวางที่มีการปรับถาสํานักงาน

เห็นวาผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ไมอาจปฏบิัติตามสญัญาตอไปได   สํานักงานจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและ

ริบหลกัประกันสัญญา            หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่ตอง

ดําเนินการจัดซื้อใหมนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดดวย 

 
 10.   การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 

         ผูชนะการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดัง 

ระบุใน ขอ 1.4  แลว        ตองใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร   ณ    สถานทีต่ิดตั้งเครื่อง 

On-Site Service (ติดตั้งใชงาน ณ สํานักงานสถิติจังหวัด 75 จังหวัด)  ทุก 3 เดือนตอ 1 คร้ัง       และตองรับประกัน

ความชาํรุดบกพรองของระบบคอมพิวเตอรที่ซื้อขายภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป   นับถัดจากวันทีสํ่านักงานได

ตรวจรับถูกตองเรียบรอย      ถาภายในระยะเวลาดังกลาวการติดตั้งหรือระบบคอมพิวเตอรชํารุดบกพรองหรือใชงาน

ไมไดทั้งหมดหรือแตบางสวน  และความชํารุดบกพรองของการติดตั้งหรือระบบคอมพวิเตอรเกิดขึ้นโดยมิใชความผิด

ของสํานักงาน     ผูชนะการประกวดราคาตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิม หรือเปล่ียน

อุปกรณใหม  โดยตองเริ่มจัดการซอมแซมแกไขภายใน  48  ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงดวยวาจา หรือลายลักษณ

อักษรจากสํานกังาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน  โดยผูชนะการประกวดราคาตองเปนผูออกคาใชจายเอง

ทั้งสิ้น  

       หากผูชนะการประกวดราคา(ผูขาย)ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดีดังเดมิหรือไมสามารถ 

เปล่ียนสิ่งของใหใหมภายในระยะเวลาดังกลาว     สํานักงานมีสิทธิที่จะนําส่ิงของดังกลาวใหบุคคลภายนอกทําการ

ซอมแซมแกไข         โดยผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ตองเปนผูออกคาใชจายในการจางบุคคลภายนอกทําการ

ซอมแซมแกไขทั้งสิ้นแทนสํานักงาน 

 
11   การใหบรกิารตาง ๆ 

11.1  ผูชนะการประกวดราคาตองรับผิดชอบคาใชจายตาง  ๆ   ในการติดตั้งคอมพิวเตอรและ 

  อุปกรณที่เสนอ  ตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ  ภาคผนวก ข. 

  และภาคผนวก ค.          ใหสามารถทํางานไดสมบูรณถูกตองตามที่กําหนดในเอกสาร 

  แนบทายการประกวดราคาซือ้  

11.2 ผูชนะการประกวดราคาตองรับประกันเครื่องไมโครคอมพวิเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคที่เสนอ ในระยะเวลาไมนอยกวา  3  ป   หลังผานการตรวจรับของคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ       หากจอภาพเกิดจุดขาวขึ้นตามขอกําหนดการรับรองผลิตภัณฑ  ผูชนะ

การประกวดราคาตองดําเนินการเปลี่ยนจอภาพใหใหมทันที โดยไมมีเงื่อนไขและไมคิด

คาใชจายกับทางสํานักงานทั้งส้ิน 

     ทั้งนี้      ในระหวางระยะเวลาประกัน ผูชนะการประกวดราคาตองเขาดําเนินการ 

 ซอมแซมแกไขเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ ณ สถานที่ติดตั้งเคร่ือง(On-Site Service) 

                   \12… 
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  12.   ปญหาขอขัดแยงและการตีความ 
          ในกรณีที่มีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมีขอความใดที่ขัดแยงในประกาศ       หรือใน

เอกสารอื่นใดก็ตาม  ซึ่งมีความจําเปนตองวนิิจฉัยตัดสินเพื่อใหการประกวดราคานี้เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักงานสถิติแหงชาติ  สํานักงานสถิติแหงชาติสงวนสิทธิ์ที่จะเปนผูตีความและวินิจฉัยขอขัดแยง

ซึ่งใหถือเปนเด็ดขาดและถึงที่สุด 

  13.   การแกไขเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
13.1 กอนวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ    สํานักงานสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง     แกไข  

เพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตามที่เห็นสมควร 

13.2 การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตางๆ สํานักงานจะแจงใหผูเสนอราคาทราบ 

         โดยทั่วกนัทุกราย 

13.3 หากสํานักงานพิจารณาแลวเห็นวา   การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตาง  ๆ         

เปนเหตุใหผูเสนอราคาตองใชเวลาในการพิจารณาและเตรียมเอกสารในการเสนอราคา 

         เพิ่มมากขึ้นเพื่อความถกูตองครบถวน    สํานักงานอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาการ  

         ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อไดตามท่ีเห็นสมควร 

14. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
14.1  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

          พ.ศ.2553        การลงนามในสัญญาจะทําไดตอเมื่อสํานักงานไดรับอนุมัติใหใชเงินงบ              

                ประมาณ   และผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติไดอนุมัติใหจัดซื้อแลวเทานั้น 

14.2 กรณีบุคคลภายนอกกลาวอาง หรือใชสิทธิเรียกรองใด ๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์  หรือ 

สิทธิบัตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และหรือ SOFTWARE  ที่ประกวดราคา โดยสํานักงาน  

ไมไดแกไขดัดแปลงไปจากทีป่ระกาศประกวดราคา         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)… 
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(1) แจงการสั่ง   หรือนําส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมการ
ขนสงทางน้ําและพาณชยนาว ีภายใน 7 วัน   นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของ

จากตางประเทศ     เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(2) จัดการใหส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการ

ขนสงทางน้ําและพาณชยนาว ีใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย    ซึ่ง

จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น      หรือเปนของที่รัฐมนตรี 

วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

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

           สงเสริมการพาณิชยนาวี 

14.4   ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอสํานักงาน 

           แลวจะถอนตัวจากการประกวดราคาฯ มิได     และเมื่อไดรับการคดัเลือกใหเขาเสนอ  

           ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามเงื่อนไขที่กําหนด 

           ในขอ  4.9(3) (4)  และ (5)    มิฉะนัน้  สํานักงานจะริบหลักประกนัซองทันที และอาจ 

           พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น   (ถาม)ี      รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผู 

           ทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

14.5 ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา  หรือขอตกลงภายในเวลาที่ 

ทางราชการกําหนดดังระบุไวใน ขอ 7    สํานักงานจะริบหลักประกันซองหรือเรียก 

          รองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที    และอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความ  

           เสียหายอื่น (ถาม)ี  รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

14.6 สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข         หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให

เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                                  14.7   ขอความและรายละเอียดที่ระบุในประกาศ จะถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย   

 

 

 

                 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                                                                                                  9  สิงหาคม 2553  

                                                            



 
                         
    

เอกสารแนบทายการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
เรื่อง   การจดัซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร โครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอรสวนภมูิภาค 

ตามประกาศสํานักงานสถติิแหงชาต ิ
                                                ลงวันที่   9  สิงหาคม  2553 
                                                          ------------------ 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรสวนภูมิภาค 

มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ความเปนมาของโครงการ 

สํานักงานสถิติจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและประสานการจัดทําขอมูลสถิติในระดับ

พื้นที่ ประกอบดวย การจัดทําสํามะโน, การสํารวจขอมูล, สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพขอมลู

สถิติ, ศึกษา วิเคราะห  วิจัยขอมูลสถิติ, ใหคําปรึกษาแนะนําหลักสถิติในการจัดเก็บขอมูล ในระดับพื้นที่ และ

ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาราชการ

จังหวัด ในการปฏิบัติภารกิจดังกลาวขางตนนั้น สํานักงานสถิติจังหวัดมีความจําเปนตองใชระบบคอมพิวเตอร

เปนเครื่องมือสนับสนุนในการดําเนินงาน 

ปจจุบัน    เครื่องไมโครคอมพวิเตอรที่ใชงานอยูในสํานักงานสถิติจังหวัดใชงานมานาน (พ.ศ.2537   ถึง   

พ.ศ.2547) มีจาํนวนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชงานเกิน 5 ป มากถึง 447 เครื่อง คิดเปนรอยละ  70 

ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่ใชปฏบิัติงานทั้งหมดทั่วประเทศ   75  จังหวัด   และมีปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร

นอยเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณงาน        หากคิดเปนอัตราสวนจํานวนคนตอเครื่องพบวาสํานักงานสถิติจังหวัด

มีอัตราสวนจํานวนคนตอเครื่องไมโครคอมพวิเตอรมากกวาสามคนตอเครื่อง  คิดเปนรอยละ  81  ของสํานักงาน

สถิติจังหวัดทั่วประเทศ  

ดังนั้น  สํานักงานสถิติแหงชาติ  จึงมีความจาํเปนตองจัดหาเครื่องไมโครคอมพวิเตอรและอุปกรณ  เพื่อ

สนับสนุนในการปฏิบัติงานของสํานักงานสถิติจังหวัดใหสามารถรองรับภารกิจ ที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน

สถิติแหงชาติ และผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่อีกดวย 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพื่อทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชงานเกินกวา 5 ป จากปจจุบัน 5 เครื่อง ใหเหลือเปน 4    

 เครื่องตอจังหวัด ซึ่งจะนําไปสูการประมวลผลขอมูลสถิติไดอยางรวดเร็ว 

2.2  เพื่อปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานสถิติจังหวัดที่จําเปน 

 ตอการปฏบิัตงิาน  ไดแก  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร,  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค, เครื่องพิมพเลเซอรชนดิสี,  

 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร และ Portable Hard Drive   

2.3  เพื่อปรับปรุงระบบเชือ่มตอระบบคอมพวิเตอรเครือขายภายในสํานักงานสถิติจังหวัด ใหสามารถใชงานบน  

 ระบบเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (GIN) เปนหลัก 

                    \3… 
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3 ขอบเขตงานโดยยอ   
3.1  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

  ผูชนะการประกวดราคาตองจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณดังตอไปนี้ 

   3.1.1    เครื่องไมโครคอมพิวเตอร     จํานวน  209  ชุด 

   3.1.2    เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค                 จํานวน   75   ชุด 

                3.1.3     เครื่องพิมพเลเซอรชนิดสี    จํานวน   75    ชุด 

   3.1.4     เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร  จํานวน   16    ชุด 

     3.1.5     Portable Hard Drive    จํานวน   75    ชุด 

3.2  จัดหาซอฟตแวร 
                 ผูชนะการประกวดราคาตองจัดหาซอฟตแวรดงัตอไปน้ี 

3.2.1 ซอฟตแวรปองกันไวรัส    จํานวน    75   ชุด 

3.2.2 ซอฟตแวรจันทรารุนลาสุด   จํานวน    75    ชุด  

3.3 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณที่สํานักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ มี

รายละเอียดตามขอกําหนดใน ภาคผนวก  ค. 

3.4 การปรับปรุงระบบเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรเครือขายภายใน 
ผูชนะการประกวดราคาตองดําเนินการเชื่อมตอระบบเครือขายภายในของสํานักงานสถิติจังหวัดทั่ว

ประเทศตามขอกําหนดใน ภาคผนวก ข. 

 
4.    แบบรปูรายการ หรือคณุลักษณะเฉพาะ 

4.1 ขอกําหนดทั่วไป 
4.1.1  เครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครือ่งคอมพิวเตอรโนตบุคตองไดมาตรฐาน ดังนี ้ 

4.1.1.1 ไดมาตรฐานจากสถาบัน   หรือองคกรที่รับรองมาตรฐานความปลอดภัยอุปกรณ

คอมพิวเตอร (Safety Agency) ไดแก UL หรือ EN หรือ CSA หรือ IEC หรือ TUV หรือ 

NEMKO หรือ ETL SEMKO  

4.1.1.2 ไดมาตรฐานจากสถาบัน  หรือองคกรที่รับรองมาตรฐานการแพรกระจายคลื่นไฟฟา 

(Radiated Electric Field Emissions)  ไดแก FCC  หรือ EN หรือ ICES  หรือ VCCI  

หรือ AS/NZS  หรือ CNS หรือ CE  

4.1.1.3 เอกสารยืนยันเพื่อใชอางอิงรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑตามขอ 4.1.1.1  และขอ 4.1.1.2 

ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  ตองปรากฏชือ่ผลิตภัณฑ 

(Product Name) และรุน (Product Series) อยางชัดเจนตรงกับรุนที่เสนอตอสํานักงาน

สถิติแหงชาติ  

4.1.1.4 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคที่เสนอตองเปนรุนที่ปรากฏใน 

เว็บไซตของ Microsoft ที่ผานการทดสอบ HCL (Hardware Compatible List) กับ 

ระบบปฏิบัติการ Windows 7 

\4.1.1.5… 
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4.1.1.5 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคที่เสนอจะตองมีผล Base Score 

ของ Performance ไมต่ํากวา 4.0 หรือ ดีกวา  โดยใชเครื่องมือวัด Performance จาก

ระบบปฏิบัติการ  Microsoft  Windows 

4.1.1.6 เครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคที่เสนอ       ตองรับประกันความ

ชํารุดบกพรอง ไมนอยกวา 3 ป หลังผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   

4.1.1.7 เครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคที่เสนอขาย      ตองมีศูนยบริการ

เปนของตนเอง หรือเปนศูนยบริการของเจาของผลิตภัณฑ    หรือ Sub-Contractor ของผู

เสนอราคา หรือเจาของผลิตภัณฑโดยเปน Sub-Contractor โดยตรงเทานั้น       โดยศูนย 

บริการตองกระจายอยูทั่วประเทศไมนอยกวา  20 จังหวัด     พรอมท้ังมีหนังสือรับรองการ 

ใหบริการจากผูมีสิทธิบริหารจดัการของศูนยบริการนั้น  ๆ       มาแสดงในวนัยื่นซองเสนอ 

ราคา 
4.1.2 การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานเครือ่งไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุค 
   ผูเสนอราคาที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา   และคุณลักษณะเฉพาะของ 

     เครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณที่จัดหา         ผูเสนอราคาตองนําเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและ 

     เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคที่เสนอราคา จํานวนอยางละ  2  ชุด  มาติดตั้ง    เพื่อทําการทดสอบ 

     คุณลักษณะและประสิทธภิาพการทํางาน  ณ  สํานักงานสถิติแหงชาติภายใน 2 วันทําการ  นบั 

     แตวันที่ไดรับแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรจากคณะกรรมการฯ           การทดสอบมีราย 

     ละเอียด ดังนี้  

      1.  สถานทีท่ําการทดสอบ  กลุมพัสดุ สํานักงานสถิติแหงชาติ (ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ)     

                                              อาคาร B ชั้น 1 

2.  กาํหนดการทดสอบ  วันที่  1  ของการทดสอบ 

09.00 น. – 10.30 น.   ผูเสนอราคาติดตั้งเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร  และเครื่อง    

                             คอมพิวเตอรโนตบุคและโปรแกรมสําหรับใชในการทดสอบ  

       10.30 น. – 12.00 น.    1. ตรวจสอบ Base Score ของ Performance ไมต่ํากวา4.0 

  2. ตรวจสอบคุณลักษณะเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและ 

                                เครื่องคอมพวิเตอรโนตบุคโดยใชโปรแกรมตรวจสอบ 

                                              12.00 น.                      เร่ิมทดสอบประสิทธิภาพเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและ 

                             เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคตอเนื่องเปนเวลา 24 ชัว่โมง  

       วันที่  2  ของการทดสอบ 

                                              13.30 น.                       ตรวจสอบผลการทดสอบ 

3.   วิธีการทดสอบ  

3.1 ผูเสนอราคาจะตองนําเครื่องไมโครคอมพวิเตอร และเครื่องคอมพวิเตอรโนตบุค 

ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรงตามเอกสารที่ยื่นเสนอราคาตอสํานกังาน 

สถิติแหงชาติจํานวนอยางละ 2 ชุด ที่เปนเครื่องใหมมาติดตั้งและทดสอบ พรอม  

                \เตรียม... 
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เตรียมแผน  CD-RW   เทาจํานวนเครื่องมาเพื่อใชในการทดสอบการทํางานของ   

CD โดยเริ่มจากการตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องและทดสอบประสิทธภิาพ 

 การทํางานตามลําดับ  

3.2  ขั้นตอนการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะเปนดังนี้  
 -  ใชโปรแกรม BurnInTest Pro V 6.0 และ CPU-Z ในการตรวจสอบคุณลักษณะ 

    ฮารดแวร ตรงตามที่กําหนด และ เก็บขอมูลไวเพื่อการตรวจรับ 

 -  ถายภาพตัวเครื่องคอมพิวเตอรที่นํามาทดสอบเพื่อใชในการตรวจรับ 

 -  สํานักงานสถิติแหงชาติจัดเตรียมระบบสํารองไฟฟาระหวางการทดสอบ 

3.3  ขั้นตอนการทดสอบประสิทธภิาพเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่อง  
        คอมพิวเตอรโนตบุค โดยใชโปรแกรม BurnInTest Pro V 6.0 ในการทดสอบ      

        ซึ่งรายละเอียดการตั้งคาการทดสอบ เปนดังนี้ 

- ตั้งคาทดสอบ 100% สําหรับ CPU, RAM, Video, 2D Graphics, 

3D Graphics, Disk, Network 

- ตั้งคาทดสอบ 80% สําหรับ Optical Disk 

3.4  การทดสอบประสิทธิภาพ หากเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร  

       โนตบุคที่นํามาทดสอบเกดิความเสียหายจากกระบวนการทดสอบ ผูเสนอราคา 

       จะเรียกคาเสียหายจากสํานักงานสถิติแหงชาติไมได 

4.   เกณฑการตดัสิน  

4.1 เครื่องที่ผานการทดสอบหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมเกิดการหยุดการทํางานของ
ระบบ (System Hang) ระหวางการทดสอบตอเนื่องเปนเวลา 24 ชั่วโมง และ ไมพบ

ขอผิดพลาดที่รายแรง 

4.2 ผูเสนอราคาที่ผานการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะและประสทิธิภาพทั้ง 4 เครื่องจะ

ไดรับการพิจารณาใหเขาเสนอราคาตอไป 
   4.1.3  ลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 

        4.1.3.1  ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใด  ๆ   วามีการละเมดิลิขสิทธิ์   หรือ 

สิทธิบัตรเกี่ยวกับอปุกรณ และหรือฮารดแวร   ซอฟตแวรที่เสนอ         ผูชนะการประกวดราคา 

ตองดําเนินการทั้งปวงเพื่อใหการกลาวอางหรือการเรียกรองดังกลาวระงับส้ินไปโดยเร็ว ผูชนะ 

การประกวดราคาตองเปนผูชําระคาเสียหายและคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
 4.1.4   การบริหารงานโครงการ 

4.1.4.1  ผูชนะการประกวดราคาตองจัดทํารายละเอียดการบริหารโครงการเสนอตอสํานักงานสถิติ 

แหงชาติ        โดยครอบคลุมในเรื่องกิจกรรมในการดําเนินการติดตั้งและความเสี่ยงที่ตอง 

ควบคุม 

4.1.4.2 ผูชนะการประกวดราคา ตองจัดเตรียมรายงานและเขามานําเสนอรายงานความกาวหนา 

ในการติดตั้งใหกับคณะกรรมการตรวจรับของสํานักงานสถิติแหงชาติทุก 1 เดือน 

 

                \4.1.5… 



 

           -5- 

       
4.1.5   คาใชจายในการติดตั้งระบบ 

4.1.5.1  ผูชนะการประกวดราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการติดตั้งเครื่องคอมพวิเตอร และ 

อุปกรณที่สํานักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ (75 จังหวัด) ใหสามารถใชงานไดและเปนไป 

ตามขอกําหนดในสัญญา 

 
4.1.6   เอกสารและคูมือ 

     4.1.6.1    ผูชนะการประกวดราคา     ตองรวบรวมเอกสารที่เปนคูมือทางเทคนิคเฉพาะของเครื่อง 

              คอมพวิเตอรและอุปกรณที่มีมากับผูผลิต มอบใหกบัสํานักงานสถติิจังหวัดในวันสงมอบ 

และติดตั้งเครื่อง 

 
4.1.7   การบาํรุงรักษาและการใหบริการ 

                         4.1.7.1  หลังผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูชนะการประกวดราคาตองใหบริการ 

                                      ดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข เครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณที่เสนอ ทุก  3  เดือน    ที่ 

                                      สํานักงานสถิติจังหวัดที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ    โดยผูชนะการประกวดราคา 

                                      จัดการซอมแซมแกไขใหใชงานไดตามปกติ ภายใน 48 ชัว่โมง   หลังจากไดรับแจงดวยวาจา 

                                      หรือลายลักษณอักษรจากเจาหนาที่ของสํานักงานฯ กรณีไมสามารถซอมแซมแกไขใหใชงาน 

                                      ไดตามปกต ิผูชนะการประกวดราคาตองนําคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่มีคุณภาพและความ 

                                      สามารถในการใชงานเทียบเทาหรือดีกวามาใหใชแทน      โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ เพิม่เติม 

                                      กบัทางสํานักงานฯ 

                         4.1.7.2  ระหวางการรับประกัน  3  ป     ของเครื่องไมโครคอมพวิเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค      

                                      หากจอภาพเกิดจุดบอด (Dead Pixel)ขึ้นตามขอกําหนดการรับรองผลิตภัณฑ     ผูชนะการ 

                                      ประกวดราคาตองดําเนินการเปลี่ยนจอภาพใหใหมทันที      โดยไมมีเงื่อนไขและไมคิดคาใช 

                                      จายกับทางสํานักงานฯ ทั้งส้ิน 

 

4.2     คุณสมบัติเฉพาะการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
              ผูชนะการประกวดราคาตองจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณ ดังนี้ 

 4.2.1    เครื่องไมโครคอมพวิเตอร  จํานวน  209 ชุด   โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 1 

 4.2.2    เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน  75  ชุด  โดยมขีอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 2 

 4.2.3    เครื่องพิมพเลเซอรชนดิสี จํานวน 75 ชุด โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 3 

 4.2.4    เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร จํานวน 16 ชุด โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 4 

 4.2.5     Portable Hard Drive จํานวน 75 ชดุ โดยมีขอกาํหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 5 

 4.2.6     ซอฟตแวรปองกันไวรสั จํานวน  75 ชุด โดยมีขอกําหนดตามภาคผนวก ก. ขอ 6 
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    4.3    คุณสมบัติเฉพาะการติดตั้งเครือ่งคอมพิวเตอรและอปุกรณที่สํานักงานสถิติจังหวัด 

4.3.1     ผูชนะการประกวดราคาตองตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอรและ    Workgroup   เปนไปตาม 

             มาตรฐานการกําหนดชื่อของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

4.3.2 ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมลงที่เครื่องไมโครคอมพิวเตอรและ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคดังนี้ 

4.3.2.1   โปรแกรม Browser  รุนลาสุด ดังตอไปนี้ Google Crome, Firefox  

                                        4.3.2.2   โปรแกรม Open Source Software Chantra รุนลาสุด  ดังตอไปน้ี  Dia,  

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

                                                      พรอมแผนติดตั้งและเอกสารแนะนําการใชงาน 

4.3.3 ผูชนะการประกวดราคาตองจดัแบงเนื้อท่ีของ HD ของเครื่องไมโครคอมพวิเตอรออกเปน 

OS Partition และ Data Partition ออกจากกนัโดยใหมีเนื้อท่ีในสวน OS Partition  ขนาด 

100 GB พรอมจัดทําแผน  Recovery  ใหใหม เพื่อ Recovery  กลับมาแลวได  Partition  

เหมือนเดิมที่แบงไว 

4.3.4 ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอรลูกขาย   ตามตําแหนงที่ 

สํานักงานสถิติจังหวัดเปนผูกําหนด  

4.3.5 ผูชนะการประกวดราคาตองเดินสายสัญญาณ UTP CAT 6 จากอุปกรณกระจาย

สัญญาณไปยังเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 

4.3.6 ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้งเครื่องพิมพพรอมเดินสายสัญญาณ  UTP CAT 6 จาก

อุปกรณกระจายสัญญาณไปยงัเครื่องพิมพและทดสอบการพมิพใหใชงานบนระบบ

เครือขาย 

4.3.7 ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสในภาคผนวก ก. ขอ 6 ลงใน

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคที่จัดหาในโครงการนี้ 

 
4.4 คุณสมบัติเฉพาะการเชื่อมตอเครือขายภายในสํานักงานสถิติจังหวัด 

ผูชนะการประกวดราคาตองปรับปรุงระบบเครือขายภายในโดยทําตามขอกําหนดดังตอไปน้ี 

4.4.1    เชือ่มตอสายสัญญาณใหเปนไปตามขอกําหนดดังนี้ 

4.4.1.1  สายสัญญาณเครือขาย UTP เปน ชนิด CAT 6 และ ตองม ีColor Boot ที่หัวสาย 

             ทั้งสองดาน  

4.4.1.2 การเขาหัวสายตองเปนไปตามมาตรฐาน  TIA/EIA-568-B.2-1  Category 6 

standard 

4.4.1.3 เชื่อมตอสายสญัญาณเครือขาย ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1-50 เมตร (โดยเฉลี่ย

อยูที่ 5 เมตร) จํานวน 4  เสน ดังนี้ 

- เสนที่ 1  เชื่อมพอรต VLAN Public  ของ L2 มายังพอรต  WAN2   (ปรากฏ

ในภาคผนวก ข. ชื่อ UTP Public)  ของอุปกรณ Firewall  

\ - เสนที่ 2... 
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- เสนที่ 2 เชื่อมพอรต VLAN Private ของ L2 มายังพอรต  WAN1   (ปรากฏ

ในภาคผนวก ข.ชื่อ UTP Private )    ของอปุกรณ Firewall สายสัญญาณ 

UTP  

- เสนที่ 3 เชื่อมพอรต DMZ ของอุปกรณ Firewall ไปยังอปุกรณ กระจาย

สัญญาณ  L1  (D-Link des-1024d) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

(ปรากฏในภาคผนวก ข.  ชื่อ UTP-DMZ )  

- เสนที่ 4 เชื่อมพอรต LAN ของอุปกรณ Firewall  ไปยังอุปกรณกระจาย

สัญญาณ L1 สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (ปรากฏในภาคผนวก ข. 

ชื่อ UTP-LAN ) 

4.4.1.4   ทําการติด Label ที่ถาวรไวบนตัวสายสัญญาณ UTP ที่หัวทายทั้งส่ีเสน ดังนี้ 

    -   สายสัญญาณ UTP เสนที่ 1 ใชชื่อวา MICT-Private-WAN1 

       -   สายสัญญาณ UTP เสนที่ 2 ใชชื่อวา MICT-Public-WAN2 

              -   สายสัญญาณ UTP เสนที่ 3 ใชชือ่วา DMZ-Server 

              -   สายสัญญาณ UTP เสนที่ 4 ใชชือ่วา LAN-Client 

4.4.1.5   ทําการจัดเก็บสายสัญญาณ UTP ทั้งส่ีเสนโดยเก็บในไสไกพันสาย 

4.4.2    ปรับแก Configuration และ Policy ของอุปกรณ Firewall เดิมใหเปนไปตามขอกาํหนด 

ดังตอไปน้ี 

4.4.2.1  เปล่ียนไอพีของ  Interface  อุปกรณไฟลวอร 

4.4.2.2  ติดตั้ง Policy ของอุปกรณไฟลวอรตามขอกาํหนดที่สํานักงานสถิติแหงชาติเปน 

             ผูกําหนด       (โดยสํานักงานสถิติแหงขาติจะจัดทําคูมือการติดตั้งใหกับผูชนะ 

             การประกวดราคา) 

4.4.2.3 ติดตั้งฟงกชัน VPN ใหใชงานได 

4.4.2.4 กําหนดใหจายไอพีใหเครื่องลูกขายอัตโนมัต ิ(ใหเร่ิมที่ 20) 

4.4.3 ปรับแก Configuration เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

4.4.3.1 แกหมายเลขไอพี, Gateway และ  DNS ของเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายที่มีอยูใน

สํานักงานสถิติจังหวัด  จํานวน 5 - 10 เครื่อง 

4.4.3.2 แกหมายเลขไอพี, Gateway และ  DNS ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่มอียูใน

สํานักงานสถิติจังหวัด  จํานวน 2 เครื่อง 

5.   ระยะเวลาในการดําเนนิการ 
ผูชนะการประกวดราคา จะตองสงมอบงานทั้งหมดภายใน 120 วัน นับถดัจากวันลงนามในสัญญา และไม

วาจะเปนการสงมอบครั้งเดียวหรือหลายครั้ง    ผูชนะการประกวดราคาตองแจงกําหนดเวลาการสงมอบแตละ

ครั้งใหสํานักงานสถิติแหงชาติทราบเปนลายลักษณอักษรกอนวันสงมอบไมนอยกวา 15 วันทําการ  

 

                   \6… 

 



        -8- 

6.   การสงมอบ และการตรวจรับ 
ผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ตองดําเนินการ ดังนี้ 

6.1 จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ใชเปนที่ดําเนินการ 
       ตรวจรับ พรอมรับผิดชอบในการจัดหารถรับ – สงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

6.2 จัดทํารายการของที่สงมอบเปนรายชิ้นเพื่อการรับมอบ ซึ่งตองประกอบดวย ประเภท (ชนิด/รายการ) 

ยี่หอ รุน หมายเลขเครื่อง (Serial Number) เปนอยางนอย โดยในสวนของเครื่องคอมพิวเตอรจะตอง

ประกอบดวยขอมูลของตัวเครื่อง จอภาพ คียบอรด เมาส Mac Address ของ LAN Card และ 

Wireless LAN Card ชื่อหนวยงาน/ผูรับ/วันที่รับมอบ เปนอยางนอย 

6.3 จัดทําสติกเกอรที่มีความคงทน และมีขอความที่พิมพอยางถาวร เพื่อติดไวทีเครื่องคอมพิวเตอร 

(Case และจอภาพ) Notebook เครื่องพิมพ ใหแลวเสร็จกอนการตรวจสอบ  

6.3.1   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่สวนกลาง จะตรวจสอบจาํนวน และ ขอกาํหนดทางเทคนิคของ 

            เครื่องไมโครคอมพวิเตอร      เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค    เครื่องฉายภาพแบบโปรเจคเตอร   

           Portable Hard Drive เปนรายเครื่องจนครบจํานวน   และจัดเก็บหมายเลขเครื่อง (SN) เพื่อ 

            นําไปใชตรวจสอบที่สํานักงานสถิติจังหวดั 

6.3.2    ผูชนะประกวดราคา(ผูขาย)ตองเปลี่ยนจอภาพใหใหมหากพบมจีุดเสียที่หนาจอเพียงจุดเดียว 

6.4 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่สวนกลาง ไดตรวจรับและทดสอบการใชงานตามสัญญาแลว   ผูชนะการ 
ประกวดราคา  (ผูขาย) จะตองสงมอบและติดตัง้คอมพิวเตอรพรอมอปุกรณ ทีสํ่านักงานสถิติจังหวัด   75  

จังหวัด (สวนภมูิภาค)ตามจํานวนและสถานที่ที่กําหนดในภาคผนวก ค  โดยมีเงื่อนไขการสงมอบในแตละ 

จงัหวัดตามขอกําหนด ดังนี้ 

6.4.1   ติดตั้งคอมพวิเตอรพรอมอปุกรณ พรอมเชื่อมตอระบบเครือขายภายในสํานักงานสถิติจังหวัด 

 ตาม ภาคผนวก ข  

     6.4.2   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแตละจังหวัดจะตรวจรับตามวิธีการและจากแบบฟอรมที่ 

                   สํานักงานสถิติแหงชาติกําหนด    โดยมีขอบเขตการตรวจสอบประกอบดวย   จาํนวนเครื่อง,    

                   หมายเลขเครื่อง   และการติดตั้งใชงานที่สมบูรณ 

8. การเบิกจายเงิน   
8.1    งวดที่  1    ชาํระเงิน 50 %  ของวงเงินตามสัญญาซื้อขาย    ภายใน  60  วัน          นับถัดจากวันลงนามใน 

             สัญญาซื้อขาย   เมื่อผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) สงมอบระบบคอมพิวเตอรที่เสนอใหคณะ 

              กรรมการตรวจรับพัสดุที่สวนกลาง  ตรวจสอบจํานวน      และขอกําหนดทางเทคนิคของเครื่อง 

              ไมโครคอมพิวเตอร   เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  เครื่องฉายภาพแบบโปรเจคเตอร Portable  

             Hard  Drive  เปนรายเครื่องตามสัญญาจนครบจํานวน      และจัดเก็บหมายเลขเครื่อง (SN) 

เพื่อนําไปใชตรวจสอบที่สํานักงานสถิติจังหวัด 

8.2    งวดที่  2     ชาํระสวนที่เหลือ  ( 50 % ของวงเงินตามสัญญาซื้อขาย)  เมื่อผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย)   

      สงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เสนอ     ณ   สํานักงานสถิติแหงชาติ (สวนกลาง)   

       และสํานักงานสถิติจังหวัด 75 จังหวัด  ตามท่ีกําหนดใน ภาคผนวก ค   ใหใชงานไดสมบรูณ 

       ถูกตอง  ภายใน  120 วัน  นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา 

         \ภาคผนวก ก. 
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   ภาคผนวก ก. 
 

1.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร   จํานวน  209  ชุด  มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี ้
     1.1     มี CPU ชนิด Core i  Series  หรือ ดีกวา ความเร็วไมนอยกวา 2.9 GHz   

     1.2     มี Chipset หลักบนแผงควบคุม (Mainboard) เปนเครื่องหมายการคาเดียวกันกับหนวยประมวลผลกลางที่เสนอ         

     1.3     มี BIOS เปนเครื่องหมายการคาเดียวกันกับเครื่องที่เสนอ 

     1.4     มี Main Memory ชนิด DDR3  หรือดีกวา ไมนอยกวา 2 GB และขยายไดไมนอยกวา 4 GB 

     1.5     มี Hard Disk ชนิด SATA II ขนาดไมนอยกวา 320 GB ความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาที 

     1.6     มี Optical Drive ชนิด DVD-RW   จํานวน  1  หนวย 

     1.7   มี จอสีชนิด LCD ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย มีคุณสมบัติดังนี้ 

               -   ม ีResolution ไมนอยกวา 1280 x 1024 pixels 

  -   มีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับตัวเครื่อง 

               -   ม ีContrast Ratio ไมนอยกวา  500:1   

               -   ม ีBrightness ไมนอยกวา 250 cd/m2  

               -   ม ีResponse Time ไมเกิน 5 ms    

               -   ม ีInterface แบบ Analog  และ Digital  

   -   ไมใช  Adapter แปลงไฟ 

      1.8 มี Network Interface แบบ 10/100/1000   จํานวน  1  หนวย   
      1.9  มี Interface  ดังตอไปนี้ 

                   -  USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  6  หนวย 

                   -  Parallel  จํานวน 1 หนวย  

                   -  eSATA   จํานวน  1 หนวย 

      1.10  มี Internal Multimedia Card Reader  จํานวน 1 หนวย 

      1.11  มี Expand Slot แบบ PCI Express X1 จํานวน 1 หนวย และแบบ PCI Express X16 จํานวน 1 หนวย 

      1.12  มีซอฟตแวรในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร (Desktop Management) 

      1.13  มีเมาสและคียบอรดชนิดอยางละ 1 หนวย พรอมแผนรองเมาส 

      1.14  เครื่องคอมพิวเตอร, จอภาพ, คียบอรด เปนยี่หอเดียวกันโดยมีสัญลักษณของบริษัทผูผลิตแบบถาวร 

      1.15  มี Power Supply ไมนอยกวา 240  Watts  และ สนับสนุนมาตรฐานการประหยัดพลังงาน  
      1.16  มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft  Windows  7  Professional ใชไดถูกตองตามกฎหมาย พรอมแผน  

               Recovery CD หรือ DVD   

 

2.   เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค   จาํนวน  75  ชุด  มรีายละเอียดขอกําหนด ดังนี้ 
       2.1   มี CPU ชนิด Core i  Series  ความเร็วไมนอยกวา 2.0 GHz  

       2.2   มี Chipset หลักบนแผงควบคุม (Mainboard) เปนเครื่องหมายการคาเดียวกันกับหนวยประมวลผลกลางที่เสนอ         

       2.3   มี Main Memory ชนิด DDR3  หรือดีกวา ไมนอยกวา 2 GB และขยายไดไมนอยกวา 4 GB 

       2.4   มี Hard Disk ชนิด SATA ขนาดไมนอยกวา 320 GB ความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาที 

 

                   \2.5… 
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       2.5   มี Optical Drive แบบ Internal  DVD-RW  จํานวน 1 หนวย 

       2.6   มี จอสีชนิด LCD หรือ LED ขนาด 13 – 15 นิ้ว 

       2.7   มีหนวยแสดงผลทางจอภาพ (Display Card) หนวยความจําไมต่ํากวา 256 MB 

       2.8   มี Network Interface แบบ 10/100/1000 จํานวน 1 หนวย 

       2.9  มี Built-in Wireless LAN(Wi-Fi) , Bluetooth, Sound & Speaker 

       2.10  มี Internal Multimedia Card Reader   

       2.11  มีกลอง  Webcam พรอม Software & Driver และ Optical Mouse พรอมแผนรอง 

       2.12  มีการใชงานจากแบตเตอรี่ตอเนื่องไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง  

       2.13  มีน้ําหนักไมเกิน 2.5 Kg. 

       2.14  มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  Microsoft  Windows  7 Professional ใชไดถูกตองตามกฎหมาย พรอม   

                 แผน Recovery CD หรือ DVD  

       2.15  มีซอฟตแวรในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร (Desktop Management)  

       2.16   มีกระเปาใสเครื่องและอุปกรณปองกันการกระทบกระเทือนได  

 
 3.  เครื่องพิมพเลเซอรชนิดสี  จํานวน  75  ชุด  มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี้  
      3.1    เปนเครื่องพิมพชนิดเลเซอรสี (Color Laser Printer) 

      3.2     มีความเร็วในการพิมพแผนแรกไมเกิน  20  วินาที 

      3.3     มีหนวยความจําที่มาพรอมกับเครื่องพิมพไมนอยกวา 256 MB สามารถขายเพิ่มเติมได 

      3.4     มีความละเอียดในการพิมพจากตัวเครื่อง(Hardware) ไมนอยกวา 600 x 600 dpi โดยใหความคมชัด 

                ทั้งการพิมพขอความและกราฟก  

      3.5     สามารถพิมพบนกระดาษขนาด A4 เปนอยางนอย 

      3.6     มีภาษาของเครื่องพิมพเปนแบบ PCL5c, PCL6 และ Postscript 3 emulation  

      3.7     มี Interface แบบ USB2.0 และแบบเครือขาย Built-in 10/100 Ethernet  

      3.8     มีความเร็วในการพิมพแบบสีจํานวนไมนอยกวา 20 หนาตอนาที และมีความเร็วในการพิมพแบบขาวดํา 

                จํานวนไมนอยกวา 20 หนาตอนาที ที่กระดาษขนาด A4 

      3.9    สามารถใชไดกับระบบปฏิบัติการ Windows 7 ได 

 
4.   เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร  จํานวน  16  ชุด  มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี ้
       4.1    เทคโนโลยีการแสดงภาพเปนแบบ DLP หรือ LCD 

       4.2    มีคาของความสวาง ไมตํากวา 2000 ANSI  Lumens 

       4.3    ขนาดการแสดงของภาพ 40-300 นิ้ว 

       4.4    ระบบซูมภาพเปนไดทั้งแบบ Manual Zoom และ Focus 

       4.5    มีความละเอียดในการแสดงภาพไดในแบบ XGA (1024 x 768) หรือดีกวา 

       4.6    อายุของหลอดในการใชงานไมนอยกวา 1,000 ชม. 

       4.7    มีกระเปาสําหรับใสเครื่องฉายภาพและอุปกรณตาง ๆ 
 
                 \5… 
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5.   Portable Hard Drive  จาํนวน  75  ชดุ  มีรายละเอยีดขอกําหนด ดังนี ้
       5.1    มีความจุรวมไมต่ํากวา 320 GB 

       5.2    มีการเชื่อมตอแบบ USB 2.0 พรอมสายเชื่อมตอ 

 

6.   ซอฟแวรปองกันไวรัส   จํานวน  75  ชุด  มีรายละเอียดขอกําหนด ดังนี ้
       6.1   มีการทํางานเทียบเทากับโปรแกรม BitDefender หรือ Kaspersky หรือดีกวา 

       6.2   มีความสามารถในการปองกัน Malicious Code ประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้  Virus , Worm, Trojan ได 

               เปนอยางนอย 

       6.3   เปนซอฟแวรประเภท Commercial และ ถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

                     \ภาคผนวก ข... 
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                                                          ภาคผนวก ข. 
 
 
 
 
 
 

 
 
     ภาพแสดงงานเชื่อมตอระบบเครือขายภายในสํานักงานสถิติจังหวัด 
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ภาคผนวก  ค 

                                               
ผูชนะการประกวดราคา ตองสงมอบและตดิตั้งคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณที่เสนอ  ณ  สํานักงานสถิติจังหวัด 75 

จังหวัด (สวนภูมิภาค)   ดังนี้ 

 

ที่ตั้งของสํานกังานสถิติจังหวัดในสวนภมูิภาค 

จังหวัด ที่ตั้งสํานักงาน รายชื่อสถติิจงัหวัด โทรศัพท โทรสาร 

ภาคกลาง     

สมุทรปราการ อาคารศูนยเบ็ญจบูรพาสุวรรณภูมิ 

ชั้น 3 ถ.สุขุมวทิ ต.บางปูใหม 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 ชัน้ 3    นางจิรพา  กุลชาติวิชิต 

 

036-770130 036-770138 

สิงหบุรี ศาลากลางจังหวัด นางอาฑิตยา  ยิ่งสูง 036-507191 036-507192 

ชัยนาท ศาลากลางจังหวัดหลังใหม ชัน้ 4 น.ส.รัชน ี วงศรัชตนันท 056-411663 056-413037 

สระบุรี 

 
 

อาคารองคการบริหารสวนจังหวัด 

ชั้น 3 ถ.พิชัยรณรงคสงคราม อ.เมอืง 

นายประทีป  ขวัญพรอม 

 

036-211618 036-212528 

 

 

ชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" 

ชลบุรี ชั้น 4  

ถ.ตําหนักน้ํา อ.เมือง 

นางณัฎพิชา  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... 
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จังหวัด ที่ตั้งสํานักงาน รายชื่อสถติิจงัหวัด โทรศัพท โทรสาร 

ฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดหลังเกา ชัน้ 2  นางศรีฟา  คุมวงศดี 

 

038-511009 038-516104 

 

ปราจีนบุรี 

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม ชัน้ 1 

นายชาติชาย  นันทิทรรภ 

 

037-454060 037-454061 

นครนายก 

ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ชัน้ 2 

นางสุทิน  โรจนาปยาวงศ 

 

037-311259 037-311234 

สระแกว ศาลากลางจังหวัดหลังใหม นางทัศนีย  เพ็ญแสง 037-425064 037-425065 

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

กาญจนบุรี 

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม ชัน้ 5 

นางอรธัญญา  หุนดี 

 

034-512996 034-515109 

สุพรรณบุรี 

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม ชัน้ 3 

น.ส.ประเทือง  ดีดพิณ 

 

035-535421 035-535422 

นครปฐม 95-97 ถ.หนาพระ   

ต.หวยจรเข  

นายอมรรัตน  สุวรรณวงศ 

 

034-241683 034-258424 

สมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดหลังเกา ชัน้ 2 

ถ.เศรษฐกิจ 1  

ต.มหาชัย อ.เมอืง     

นายประพันธ  เอี่ยม

ประสิทธิ์ 

 

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 ชัน้ 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... 



            -15- 

 

จังหวัด ที่ตั้งสํานักงาน รายชื่อสถิติจังหวัด โทรศัพท โทรสาร 

นาน อาคารสาํนักงานสถิติจังหวัดนาน 

508 ถ.สุมนเทวราช  

ต.ในเวียง อ.เมอืง 

นายวรยล  โกมารชุน 

 

054-710910 054-710160 

พะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  ชั้น 1 นางศิริวรรณ  อนุสสรราช

กิจ 

 

054-449620 054-449621 

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 ชัน้ 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.ใน

เมือง 

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  กาญจนธนภทัร 045-254718 045-243811 

 

                  \ยโสธร... 
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จังหวัด ที่ตั้งสํานักงาน รายชื่อสถิติจังหวัด โทรศัพท โทรสาร 

ยโสธร ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  ชั้น 5 นายวัชรินทร  เจิมประไพ 

 

045-712703 045-713059 

ชัยภูม ิ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม  ชั้น 5 น.ส.พรทิพย  สมวงศ 

 

044-811810 044-822507 

อํานาจเจริญ ศูนยราชการ ศาลากลางจังหวัด 

ชั้น 3 

นางจิราภรณ  สุนทรานนท 

 

045-523040 045-523120 

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... 



            -17- 
 

จังหวัด ที่ตั้งสํานักงาน รายชื่อสถิติจังหวัด โทรศัพท โทรสาร 

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 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 

 

 

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


