




 
 

                                                             
เอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  3/2553    

                การจัดซือ้ครุภณัฑคอมพิวเตอร เครื่อง SCAN (ICR) ประจําจังหวัด  
                ตามประกาศสํานักงานสถิติแหงชาต ิ

                                               ลงวันที่  24  กุมภาพันธ  2553 
 

  

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “สํานักงาน”       มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ 

ครุภัณฑคอมพวิเตอร เครื่อง SCAN (ICR) ประจําจังหวัด ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส มีรายละเอียดคุณลักษณะ 

เฉพาะ ปรากฏตามเอกสารแนบทาย ตอไปในเอกสารนี้รวมเรียกวา   “ระบบคอมพิวเตอร”   ระบบคอมพิวเตอรที่จะ

ซื้อนี้ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ   อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที      และมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้          โดยมีขอ 

แนะนําและขอกําหนด 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    ผูเสนอราคาตองมีผลงานการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร และเครือขายที่สําเร็จมาแลว 

ใหกับสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน      ที่ยังคงติดตั้งใชงานอยูใน 

ปจจุบัน  โดยผลงานตองมีมูลคาไมนอยกวา 5 ลานบาทตอ 1 สัญญา       โดยมีสําเนา 

สัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานที่ลงนามโดยผูมีอํานาจของหนวยงานที่ไดรับ 

การติดตั้งดังกลาวมาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ              

         ทั้งนี้  สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินจิฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรองที่

เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา 

      2.6   ผูเสนอราคาตองมีผลงานการติดตั้งระบบ ICR หรือระบบท่ีชวยในการแปลงขอมูล  

(OMR, OCR) จากแบบสอบถามหรือเอกสารอื่น ๆ ใหเปนขอมูลในรูปแบบดิจิตอลที่

สําเร็จมาแลว ใหกับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชน    โดยมีสําเนา

สัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานที่ลงนามโดยผูมีอาํนาจของหนวยงาน ที่ไดรับ

การติดตั้งดังกลาวมาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาซือ้  

        ทั้งนี้   สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินจิฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรองที่

เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา 

      2.7   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)... 
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(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน 

       นิติบุคคล  ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยที่ออกใหหรือรับรอง 

 ใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยืน่เอกสารประกวดราคา และหนังสือบริคณหสนธิ 

 บัญชีรายชือ่กรรมการผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี   และบัญชีผูถือหุน 

 รายใหญ พรอมประทับตราและรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

                      (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)ที่เปน 

ตนฉบับ 1  ชุด และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก 7  ชุด 

(2) แคตตาล็อกและเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(เอกสารหมายเลข 3) 

ตามขอ 4.4  ที่เปนตนฉบับ  1  ชุด      และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตองอกี  7  ชุด 

(3) เอกสารแสดงคุณสมบัติตาม ขอ  2.5 และ  2.6  ที่เปนตนฉบับ  1 ชุด     และสําเนา

ที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก   7  ชุด 

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

       และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตองอีก  7  ชุด 

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

และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก  7  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) 

ผูเสนอราคาจะตองรบัรองวาเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาดังกลาว 

ขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

               \4… 
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4.   การเสนอราคา 
4.1 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอ ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไมมีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งส้ิน    ผูเสนอราคาตองเสนอราคาตามที่กําหนด

ในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชือ่ของผูเสนอราคาใหชัดเจน 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองสงมอบและติดตั้งพัสดุที่เสนอ ณ สํานักงานสถิติแหงชาติ (สวนกลาง : 

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5   ธันวาคม  2550)  และสํานักงานสถิติจังหวัด 75  

จังหวัด  ภายใน 120 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ตามที่กําหนดใน ภาคผนวก ข.  

การติดตั้งและตรวจรบั          ของเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส  ใหใชงานไดสมบูรณถูกตอง  โดยคณะกรรมการตรวจรับพสัดุจะตรวจสอบ 

ความครบถวนสมบูรณทุกรายการ        ตามรายละเอียดที่กําหนดใน  ภาคผนวก ก ราย 

ละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะครุภัณฑคอมพิวเตอร         เมื่อผานการตรวจรับของคณะ 

กรรมการตรวจรับที่สวนกลางแลว ผูเสนอราคาจะตองสงมอบและติดตั้งระบบคอมพวิเตอร 

ตามที่กําหนดใน  ภาคผนวก ข การติดตั้งและตรวจรับ         ของเอกสารแนบทายการ 

ประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหใชงานไดสมบูรณถูกตองตามสัญญา 

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 

 

                \4.4... 
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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  7  ชุด   ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และ 

เอกสารสวนที่  2   เพือ่ประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกลาวสํานักงานจะยึดไวเปน 

เอกสารทางราชการ  เอกสารที่เปนตนฉบับ 1 ชุด  และสําเนาอีก 7  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  ผูเสนอราคาตองจัดหาระบบคอมพิวเตอรทีย่ื่นเสนอราคาครั้งนี้         เพื่อทําการทดสอบ  

        ระบบคอมพิวเตอรตามที่กําหนดใน ภาคผนวก จ การทดสอบ      เพื่อใชประกอบการ  

        พจิารณาของคณะกรรมการประกวดราคา ภายใน  2  วันทําการ    นบัแตวันที่ไดรับแจง 

        จากคณะกรรมการฯ ดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร      โดยทําการทดสอบที่สํานักงาน 

        สถิติแหงชาต ิ

       ทั้งนี้ สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกผูเสนอราคารายใดรายหนึ่ง    รวมทั้งสงวนไวซึ่ง  

สิทธิที่จะไมเรียกผูหนึ่งผูใดมาเพื่อการนั้น  ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดไมมาดําเนินการ 

ทดสอบตามวันและเวลาที่กําหนด     หรือไมสามารถดําเนินการทดสอบตามขอกําหนด 

ของคณะกรรมการฯ  ได         คณะกรรมการฯ  จะถอืวาผูเสนอราคารายนั้นไมผานการ 

ทดสอบ และจะตัดสิทธิไมรับพิจารณาผูเสนอราคารายนั้นตอไป 

         ระบบคอมพิวเตอรหรืออปุกรณที่ผูเสนอราคานํามาทดสอบ สํานักงานจะไมรับผิด 

ชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว   ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช

แลวสํานักงานจะคืนใหแกผูเสนอราคา 
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4.6  ผูเสนอราคาตองเสนอตองจัดทําเอกสารดังตอไปน้ี มายื่นในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

             4.6.1    แผนการดําเนินงานโครงการของผูเสนอราคา 

            แผนการดําเนินงานที่ผูเสนอราคาจัดทําขึ้น   จะตองสอดคลองกับระยะเวลาใน  

            การสงมอบ  และงวดการชําระเงินที่ระบุไวในแบบสญัญา ตองระบรุายละเอียด 

            ของกิจกรรมหลักตาง ๆ อยางชัดเจน  โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

 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  16 

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

  สํานักงานสถิติแหงชาติ  ตึก 7  ชั้น 2 

        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  39,750,000.- บาท (สามสิบเกาลานเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน) 

(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่ม และภาษอีืน่ ๆ  (ถามี)    รวมคา 

      ใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส   จะตองต่ํากวา
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

      \(5)… 

 



-8- 

 

(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมือ่การประกวดราคาฯ     เสร็จส้ินแลว

จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ราคาที่ยืนยันจะตอง

ตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา   90  วัน    นับแตวันยืนยัน

ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา   ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตน

เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ ตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวด

ราคาฯ      และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    

ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                       
5.    หลักประกันซอง 
       ผูเสนอราคา  ตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารขอเสนอทางดานเทคนิค    

เปนจํานวนเงิน  3,975,000.-  บาท (สามลานเกาแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)         โดยหลักประกันซองจะตองมี

ระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา         โดยใช

หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด 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.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

              6.1   ในการประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสนี้    สํานักงานจะพิจารณาตัดสิน 

                      ดวยราคารวมต่ําสุด 

 

    \6.2… 

 



-9- 

 

              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 ในกรณีปรากฏขอเท็จจริง  ภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู

เสนอราคารายอื่น               หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู

ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทาง

อเิล็กทรอนิกส  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 

 

    \อยางเปนธรรม... 
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อยางเปนธรรมตามขอ 1.6       สํานักงานมีอาํนาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกดังกลาว  และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปน

ผูทิ้งงาน 

6.7 โดยที่สํานักงานประสงคจะใหการประกวดราคาซื้อคร้ังนี้     สําเร็จลุลวงไปเปนสําคัญ 

คณะกรรมการประกวดราคา     หรือสํานักงานมีสิทธิที่จะเรียกผูเสนอราคารายใดราย

หนึ่งมาชี้แจงรายละเอียดที่เสนอดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรเพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการฯ ไดตามที่เห็นสมควร     รวมทัง้สงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเรียก

ผูเสนอราคาที่มีขอเสนอที่เหมาะสมรายหนึง่รายใดมาเจรจาตอรอง หรือไมเรียกผูหนึ่ง

ผูใดมาเพื่อการนั้น 

6.8 สํานักงานสงวนสิทธิในการยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาในกรณีตอไปน้ี 

6.8.1     ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ 

             ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

6.8.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ 

6.8.3 ผูมีสิทธิเสนอราคา  LOG IN  แลว   แตไมมีการเสนอราคา  หรือเสนอราคา

ผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการ

ประมูล 

6.8.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อใน   แบบ บก.008      และแบบยืนยัน

ราคาสุดทายในการเสนอราคา  

 
                           7.    การทาํสัญญาซื้อขาย 

              ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     ตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบ 

สัญญาดังระบุใน ขอ  1.4  ภายใน 10 วัน  นบัถัดจากวันที่ไดรับแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร      และจะตอง

วางหลกัประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  10(10%)   ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อมูลซื้อดวยวิธ ี

การทางอิเล็กทรอนิกสไดใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 

         (1)   เงินสด 

         (2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงานโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น 

                                           ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

           (3)   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน 

                        ขอ 1.5(2) 

         (4)   หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให  

                                          ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย   และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ 

                                          ของธนาคารแหงประเทศไทย     ซึ่งไดแจงชือ่เวยีนใหสวนราชการตาง  ๆ  ทราบแลว    

   โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (2) 

                      (5)   พันธบัตรรฐับาลไทย 

                  \หลักประกัน... 
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                      หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน    นบัถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด

ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

8.     การจายเงินตามสัญญา 
                                  สํานักงานจะชาํระเงินคาซื้อพัสดุ    เมื่อผูชนะการประกวดราคาซื้อ (ผูขาย)  ไดติดตั้งและสง 

มอบพัสดุครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนด         และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับพัสดุวาสามารถใชงานได

อยางสมบูรณถกูตองตามสัญญา  แบงการเบิกจายเปน  2  งวด  ดังนี ้

       งวดที่ 1  จายรอยละ 10 (10%) ของราคาซื้อขายตามสัญญา ภายใน 30 วัน  นับถัดจากวัน 

ลงนามในสัญญาซื้อขาย เมื่อผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) สงมอบแผนการดําเนินโครงการและแนวทางการ

ปฏิบัติงาน และแผนการฝกอบรม ตามที่กาํหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ หนา 3  ระยะเวลาการ

สงมอบ ขอ 5.1  ถึง  5.4 และคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว 

       งวดที่ 2   จายรอยละ 90 (90%) ของราคาซือ้ขายตามสัญญา ภายใน 120 วัน  นบัถัดจากวัน 

ลงนามในสัญญาซือ้ขาย เมื่อผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) สงมอบและติดตั้ง Scanner คอมพิวเตอร และ

ซอฟทแวร ครบถวนสมบูรณทุกรายการ ตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ หนา 3 ระยะเวลา

การสงมอบ  ขอ  5.5  ถึง  5.6  และคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว 

 
          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     ใหถือวาระบบคอมพวิเตอรยัง

ติดตั้งไมสมบูรณ  และใหคิดคาปรับจากราคาระบบคอมพิวเตอรรวมกันทั้งหมด  ในระหวางที่มีการปรับถาสํานักงาน

เห็นวาผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ไมอาจปฏบิัติตามสญัญาตอไปได   สํานักงานจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและ

ริบหลักประกันสัญญา            หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่ตอง

ดําเนินการจัดซื้อใหมนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดดวย 

 

              \10… 
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 10.   การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 

         ผูชนะการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดัง 

ระบุใน ขอ 1.4  แลว     ตองใหบริการสนับสนุนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร   การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบ

คอมพิวเตอร   และตองรับประกันความชาํรุดบกพรองของระบบคอมพิวเตอรที่ซื้อขายภายในระยะเวลาไมนอยกวา 

1  ป   นับถัดจากวันที่สํานักงานไดตรวจรับถูกตองเรียบรอย         ถาภายในระยะเวลาดังกลาวการตดิตั้งหรือระบบ

คอมพิวเตอรชาํรุดบกพรองหรือใชงานไมไดทั้งหมดหรือแตบางสวน       และความชาํรุดบกพรองของการติดตั้งหรือ

ระบบคอมพิวเตอรเกิดขึ้นโดยมิใชความผิดของสํานักงาน   ผูชนะการประกวดราคาตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให

อยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิม หรือเปล่ียนอปุกรณใหม      โดยตองเริ่มจัดการซอมแซมแกไขภายใน  3  วัน นับแต

เวลาที่ไดรับแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรจากสํานักงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน      โดยผูชนะ

การประกวดราคาตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งส้ิน  

       หากผูชนะการประกวดราคา(ผูขาย)ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดีดังเดิมหรือไมสามารถ 

เปล่ียนสิ่งของใหใหมภายในระยะเวลาดังกลาว     สํานักงานมีสิทธิที่จะนําส่ิงของดังกลาวใหบุคคลภายนอกทําการ

ซอมแซมแกไข         โดยผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ตองเปนผูออกคาใชจายในการจางบุคคลภายนอกทําการ

ซอมแซมแกไขทั้งสิ้นแทนสํานักงาน 

            กรณีที่สํานักงานไมไดรับงบประมาณในการบํารุงรักษา  Software   สํานักงานตองมีสิทธิใน 

การใช  Software ที่เสนอในโครงการจัดซื้อเครื่อง  SCAN (ICR) ประจําจังหวัด โดยไมทําการบํารุงรักษาในปนั้น  ๆ  

และไมเสียคาใชจายใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช  Software นั้น 

 
11   การใหบรกิารตาง ๆ 

11.1 ผูชนะการประกวดราคาตองจดัอบรมและรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ในการฝกอบรม    

ตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ  ภาคผนวก ค.  รายละเอียด

การฝกอบรมใหเจาหนาที่ของสํานักงาน โดยตองเสนอแผนการจัดอบรมเพื่อขอความ

เห็นชอบจากสาํนักงานกอนดําเนินการฝกอบรมตามแผนดงักลาวใหกับเจาหนาที่ของ

สํานักงาน 

11.2 ผูชนะการประกวดราคาตองรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร  
และอุปกรณที่เสนอตามที่กําหนดในภาคผนวก ข. การติดตั้งและตรวจรับ ใหสามารถ

ทํางานไดสมบูรณถูกตองตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ  

      
  12.   ปญหาขอขัดแยงและการตีความ 
          ในกรณีที่มีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมีขอความใดที่ขัดแยงในประกาศ       หรือใน

เอกสารอื่นใดก็ตาม  ซึ่งมีความจําเปนตองวนิิจฉัยตัดสินเพื่อใหการประกวดราคานี้เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักงานสถิติแหงชาติ  สํานักงานสถิติแหงชาติสงวนสิทธิ์ที่จะเปนผูตีความและวินิจฉัยขอขัดแยง

ซึ่งใหถือเปนเด็ดขาดและถึงที่สุด 

           \13… 

 



           -13- 

 
  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 

          ไมไดแกไขดัดแปลงไปจากที่ประกาศประกวดราคา         ผูชนะการประกวดราคาตอง 

          ดําเนินการทั้งปวงเพื่อใหการกลาวอางหรือการเรียกรองระงับส้ินไปโดยเร็ว    ถาผูชนะ 

          การประกวดราคาไมอาจทําได                และสํานักงานตองรับผิดชดใชคาเสียหายให 

          บุคคลภายนอกเนื่องมาจากการละเมิดลิขสทิธิ์หรือสิทธิบัตรดังกลาว           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 

                                                                                                                  24 กมุภาพนัธ 2553 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

 

      
              
    

เอกสารแนบทายการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
เรื่อง   การจดัซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร เครื่อง SCAN (ICR) ประจําจังหวัด 

ตามประกาศสํานักงานสถติิแหงชาต ิ
                                                ลงวันที่   24  กุมภาพันธ 2553 
                                                          ------------------ 
 

 
รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ การจดัซือ้เครื่อง SCAN (ICR) ประจําจังหวัด มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ความเปนมาของโครงการ 
ป พ.ศ. 2543 สํานักงานสถิติแหงชาติจัดซื้อระบบ ICR (Intelligent Character Recognition) ซึ่งเปน

เทคโนโลยีที่ชวยในการแปลงขอมูลที่เปนลายมือจากแบบสอบถามใหเปนขอมูลในรูปแบบดิจิตอล มาใชในการ

บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2543 รวมทั้งโครงการสํามะโนและ

สํารวจตาง ๆ โครงการสํารวจที่หนวยงานอื่นขอความรวมมอื ทําใหสามารถลดเวลาและงบประมาณ ในการจัดหา

ฮารดแวร ซอฟทแวร และการจางลูกจางชั่วคราวของขัน้ตอนการบันทึกขอมูล ขอมลูที่ไดถูกตองและแมนยํา 

สามารถนําเสนอผลไดอยางรวดเร็ว  

เพื่อใหมีการกระจายงานการบนัทึกขอมูลดวยระบบ ICR ไปยังสํานักงานสถิติจังหวัดสวนภูมิภาค โดยการ

สแกนแบบสอบถามในรูปแบบ Image File และสงเขามาแปลงขอมูลดวยระบบ ICR ที่สวนกลาง ซึ่งชวยลดปญหา

ในการสงแบบสอบถามจากทุกจังหวัด และการเตรียมสถานที่เก็บแบบสอบถามในสวนกลาง จึงจําเปนตอง

จัดหา Scanner สําหรับระบบ ICR รวมทั้งคอมพิวเตอรและซอฟทแวรมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและเพิ่ม

ศักยภาพใหแกสํานักงานสถิติจังหวัดในสวนภูมิภาค  

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการจัดเก็บและบันทึกขอมูล 

2. เพื่อใหมีการกระจายงานการบันทึกขอมูลดวยระบบ ICR ไปยังสํานักงานสถิติจังหวัด   

3. เพื่อลดเวลาในการสงแบบสอบถามเขามายังสวนกลาง ทําใหสามารถประมวลผลขอมูลไดรวดเร็วขึ้น 

4. เพื่อลดคาใชจายในการเตรียมสถานที่เก็บแบบสอบถาม การสงแบบสอบถามกลับมายังสวนกลาง และ

การจางลูกจางชั่วคราวในการตรวจและขนยายแบบสอบถาม 
เปาหมาย 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขอมูลสถิติโดยรวมในการประมวลผลขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

2. มีระบบบันทึกขอมูลที่สามารถรองรับโครงการสํามะโนและสํารวจตาง ๆ ที่มีปริมาณงานมากขึ้น และสามารถ

นําฮารดแวรของระบบ ICR มาประยุกตใชกับงานดานอื่น ๆ ไดอีก 

3. สามารถผลิตขอมูลตามความตองการของผูใชไดอยางรวดเร็วมากขึ้น  

4. ลดงบประมาณในการดําเนินโครงการในการจัดเก็บและการขนสงแบบสอบถาม 
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3.  แบบรปูรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
การกระจายงานการบันทึกขอมูลดวยระบบ ICR ไปยังสํานักงานสถิติจังหวัดในสวนภูมิภาค เพื่อใหมีการ

สแกนแบบสอบถามในรูปแบบ Image File แลวสง Image File ผานระบบเครือขายมาแปลงขอมูลดวย

ระบบ ICR ที่สวนกลาง ผูเสนอราคาตองเสนอ Scanner คอมพิวเตอร ซอฟทแวร การฝกอบรม การบริการหลัง

การขาย และคาบํารุงรักษา 5 ป หลังสิ้นสุดการรับประกันความชาํรุดบกพรอง พรอมรายละเอียดการใหบริการ

ทั้งในสวนของฮารดแวรและซอฟตแวรตามรายการที่กําหนดใน ภาคผนวก ก และเสนอรายละเอียดการฝกอบรม

ตาม ภาคผนวก ค 

4.   ระยะเวลาในการดําเนนิโครงการ 
ผูเสนอราคามรีะยะเวลาในการดําเนินงานทั้งสิ้น 120 วัน นบัถัดจากวนัลงนามในสัญญา โดยมกีรอบการ

ดําเนินงานดังนี้ 

4.1 การวางแผนการดําเนนิโครงการ 
ผูเสนอราคาจะตองวางแผนการดําเนินโครงการอยางละเอียด และจัดสงเอกสารตาง ๆ ใหกับสํานักงาน

สถิติแหงชาติ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา      

 4.1.1 วางแผนการดําเนินโครงการ (Detailed Work Plan) และแนวทางในการปฏิบัติงาน พรอมท้ังระบุ

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพือ่ติดตั้ง ทดสอบการใชงาน และจัดฝกอบรม ตลอดระยะเวลาสัญญา       

4.1.2 เสนอแผนภาพ (Diagram) แสดงโครงสรางและการเชื่อมโยงฮารดแวรและซอฟทแวรระบบ ICR 

ของสํานักงานสถิติจังหวัดและสํานักงานสถิติแหงชาติ  

4.1.3 เสนอรายละเอียดการดําเนินงานการบันทึกขอมูลดวยระบบ ICR โครงการสํามะโนประชากรและ

เคหะ พ.ศ. 2553 โดยมีหัวขอดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 

4.1.3.1 ปริมาณงานของแบบสอบถามที่จะตองสแกน  

4.1.3.2 ระยะเวลาในการสแกน  

4.1.3.3 ขอผิดพลาดจากการสแกน  

4.1.3.4 ระยะเวลาที่จะตองสแกนใหม  

4.1.3.5 เวลาที่ใชในการสง   Image File   ของสํานักงานสถิติจังหวัดผานระบบเครือขายมายัง 

            สํานักงานสถิติแหงชาติ 

4.1.3.6 ปญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น พรอมท้ังแนวทางในการแกไข  

4.2 การติดตั้งและตรวจรับ 
ผูเสนอราคาจะตองจัดหาและติดตั้ง Scanner คอมพิวเตอร และซอฟทแวร ที่สํานักงานสถิติแหงชาติ

(สวนกลาง: ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธนัวาคม  2550)   และสํานักงานสถิติจังหวัด 75 จังหวัด 

(สวนภูมิภาค) โดยสํานักงานสถิติจังหวัดตองสามารถสแกนแบบสอบถาม และสง Image File ผานระบบ

เครือขายมาแปลงขอมูลดวยระบบ ICR ที่สํานักงานสถิติแหงชาติ (สวนกลาง) ไดอยางถูกตองครบถวนสมบูรณ 

และพรอมใชงานไดภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ

คอมพิวเตอรตาม ภาคผนวก ก    และการตดิตั้งและตรวจรับตาม ภาคผนวก ข 

                 \4.3… 
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4.3 การฝกอบรม 
ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ในการจัดฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติ

จังหวัด  75  จังหวัด  (สวนภูมิภาค)         และสํานักงานสถิติแหงชาติ (สวนกลาง) ที่เกี่ยวของกับการสแกนแบบ 

สอบถาม และการใชระบบบริหารการบันทึกขอมูลดวยระบบ ICR     โดยผูเสนอราคาสามารถเริ่มการฝกอบรมได 

หลังจากจัดหาและติดตั้ง  Scanner  คอมพิวเตอร  และซอฟทแวรครบถวนพรอมใชงาน จนกระทั่งส้ินสุดการ

ดําเนินงานโครงการ (ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) และกาํหนดชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับ

การฝกอบรมได โดยผูเสนอราคาตองเสนอแผนการฝกอบรมตามรายละเอียดที่กําหนดใน ภาคผนวก ค เพื่อขอ

ความเห็นชอบกอนดําเนินการฝกอบรมใหกบัเจาหนาที่ของสํานักงาน 

5. ระยะเวลาการสงมอบ 
ภายใน  120  วนั   นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา          ผูเสนอราคาจะตองสงมอบเอกสารตาง  ๆ   Scanner 

คอมพิวเตอร และซอฟทแวร ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีรายการที่ตองสงมอบดังตอไปนี้ 

5.1 แผนการดําเนินโครงการ (Detailed Work Plan) และแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา

สัญญา ภายใน 30 วัน นับถดัจากวันลงนามในสัญญา 

5.2 แผนภาพ  (Diagram) แสดงโครงสราง และการเชื่อมโยงฮารดแวรและซอฟทแวรระบบ  ICR  ของสํานักงาน

สถิติจังหวัด และสํานักงานสถิติแหงชาติ ภายใน 30 วัน นับถดัจากวันลงนามในสัญญา 

5.3  รายละเอียดการดําเนินงานการบันทึกขอมูลดวยระบบ ICR  โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 

ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5.4 แผนการฝกอบรมเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติจังหวัด 75 จังหวัด   และสํานักงานสถิติแหงชาติ 

(สวนกลาง)ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

5.5 Scanner คอมพิวเตอรและซอฟทแวร ดังรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑคอมพวิเตอรตามภาคผนวก ก 

พรอมการติดตั้งและตรวจรับตาม ภาคผนวก ข ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5.6 การฝกอบรมตามแผนที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

5.6.1    เอกสารประกอบการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอ   พรอมทั้งแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปน 

            แผน CD หรือ DVD ตามจาํนวนผูเขารับการฝกอบรม กอนวันเริ่มอบรมไมนอยกวา 5 วันทําการ 

5.6.2    แผน DVD Presentation ที่จัดเก็บการบันทึกวีดีโอตลอดการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอ 

            จํานวนอยางนอย 80 ชุด หลังจากจดัฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอเสร็จเรียบรอยแลวภายใน  

           10 วันทําการ 
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                                                       ภาคผนวก ก 

รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะครุภัณฑคอมพิวเตอร 

รายละเอียดและเงื่อนไขทั่วไป 
1. Scanner และคอมพิวเตอรที่เสนอขายตองเปนรุนที่ยังอยูในสายการผลิต        มีหนังสือรับรองจากโรงงาน 

ผูผลิต หรือบริษัทที่เปนตัวแทนจําหนายในประเทศมาแสดงในวันที่ยื่นซองประกวดราคา 

2. Scanner และคอมพิวเตอรที่เสนอขายตองเปนเครื่องใหมจากโรงงาน           ไมเปนเครื่องที่นํามาปรับปรุง 

สภาพใหม (Reconditioned หรือ Rebuilt)  โดยมีหนังสือรับรองจากโรงงานผูผลิต หรือบริษัทที่เปนตัวแทน

จําหนายในประเทศมาแสดงในวันที่ยื่นซองประกวดราคาและในวันที่สงมอบหรือติดตั้ง 

3.   Scanner และคอมพิวเตอรที่เสนอขายตองเปนไปตามขอกําหนดหรือดีกวา   และตองรับประกันการใชงาน

เปนเวลาไมนอยกวา  1  ป  หลังผานการตรวจรับแลว 

4.   Scanner และคอมพิวเตอรที่เสนอขายตองใชกับไฟฟาภายในประเทศไดดี  (220V AC) 

5.   ผูเสนอราคาจะตองเสนอชื่อเจาหนาที่ที่มีความชํานาญทางดานซอฟทแวรที่เสนอ      เพื่อใหคําปรึกษา 

แนะนํา  และแกไขปญหาตาง ๆ  ไดตลอดระยะเวลา 1 ป  หลังผานการตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว 

 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร มีดังตอไปน้ี 

1. Scanner  จํานวน 76 ชุด   มีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปน้ี 

1.1  สามารถสแกนเอกสารที่มีขนาด A3 ได 

1.2  สามารถสแกนภาพที่ความละเอียดไดไมนอยกวา 600 dpi  

1.3  ความเร็วในการสแกนภาพขาวดํา เทา และสี แบบหนาเดียว (Simplex)  

1.3.1  แนวตั้ง (Portrait) ที่ขนาดเอกสารไมนอยกวา A4 และความละเอียดไมนอยกวา 200 dpi  

          สแกนเอกสารไดไมนอยกวา 90 แผนตอนาที 

1.3.2  แนวนอน (Landscape) ที่ขนาดเอกสารไมนอยกวา A4 และความละเอียดไมนอยกวา  

         200 dpi สแกนเอกสารไดไมนอยกวา 110 แผนตอนาที 

1.4  สามารถทําการสแกนภาพไดทั้งหนาเดียว (Simplex) และสองหนา (Duplex) 

1.5  ถาดปอนเอกสารมีความจุไมนอยกวา 500 แผน (ขนาดเอกสารไมนอยกวา A4) 

1.6  สามารถปรับภาพเอียงใหตรงไดอัตโนมัติ  

1.7  มีระบบตรวจสอบกระดาษซอน และสัญญาณเตือนอัตโนมัติ  

1.8  สามารถลบสี (Color Dropout) ออกจากภาพไดไมนอยกวา 1 สี ตอการสแกนภาพ 1 คร้ัง 

1.9  มีระบบการดึงเอกสารที่จะสแกน โดยเริ่มดึงแผนแรกจากดานบนสุด และการไหลของกระดาษเปน 

       แบบไหลจากดานลางขึ้นดานบน (U-turn) 

1.10  มพีอรตเชื่อมตออปุกรณแบบ SCSI และ USB 2.0  

1.11  มีหนาจอ LCD บนตัวเครื่องสําหรับแสดงเมนูการใชงาน แสดงจํานวนแผนของเอกสารที่สแกน  

        และสถานะการทํางาน  

                            \1.12… 
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1.12  สามารถตั้งคาการใชงานสําหรับผูใชไดไมนอยกวา 5 แบบ (Profile) 

1.13  มโีฟกัสในการสแกนเปนตําแหนงเดียวกันทุกเครื่อง 

1.14  รองรับการทํางานระบบปฏิบัติการ Windows  Vista Business หรือดีกวา และตองสามารถใช 

        งานรวมกับไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง (แบบตั้งโตะ) ที่เสนอได 

1.15  มีคูมือการใชงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1.16  ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจาํหนายในประเทศไทยจากผูผลิต หรือ    

         ผูผลิตสาขาประจาํประเทศไทยหรือผูแทนจําหนายในประเทศไทยโดยตรง(Authorized Distributor)  

         มาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคา 

1.17  มีศูนยบริการทั่วประเทศไมนอยกวา 10 แหง โดยมีหนังสือรับรองการแตงตั้งจากผูผลิตหรือผูผลิต 

         สาขาประจําประเทศไทยหรือผูแทนจําหนายในประเทศไทยโดยตรง (Authorized Distributor) พรอม 

          ทั้งมีเอกสารรับรองจากผูผลิตหรือโรงงานผูผลิตยืนยันการสํารองอะไหลของ Scanner ยี่หอและรุนที่ 

         เสนอวามีอะไหลสํารองไวที่ศูนยบริการ ไมนอยกวา  5  ป   หลังผานการตรวจรับของคณะกรรมการ       

         มาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคา 

1.18  ผูเสนอราคาตองจัดหาลูกยาง (Exchange Roller Kit) ของ Scanner รุนที่เสนอในการประกวด 

        ราคาซื้อครั้งนี้ ใหเพียงพอตอการใชงานสําหรับการสแกนแบบสอบถามโครงการสํามะโนประชากร 

         และเคหะ พ.ศ. 2553 และโครงการสํารวจอื่น ๆ ตามปริมาณงานใน ภาคผนวก ง  ใหเสร็จสมบูรณ 

1.19  ผูเสนอราคาตองจัดหาโตะแบบโลง ขนาดไมนอยกวา 150 x 80 x 75  ซม. พรอมล้ินชกัวาง Keyboard   

        ที่สามารถวาง Scanner และไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง (แบบตั้งโตะ) ที่เสนอ และ 

        รองรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 80 ก.ก. พรอมเกาอี้สําหรับเจาหนาที่บันทึกขอมูลแบบมีพนักพิงและ 

         ลอเล่ือน ขนาดไมนอยกวา 55 x 46 x 82  ซม. และสามารถปรับระดบัสูงต่ําได 

2. ไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดบัสูง (แบบตัง้โตะ) จํานวน 76 ชุด มีคุณสมบัติอยางนอย

ดังตอไปน้ี 

2.1   มี CPU ชนิด 4 แกน รองรับการประมวลผล 8 เธรดดวย Hyper-Threading Technology ความเร็ว 

        ไมนอยกวา 2.5 GHz หรือดีกวา 

2.2   มี Motherboard  ชนิด Chipset เครื่องหมายการคาเดียวกันกับ CPU รุนลาสุดหรือดีกวา โดยมี  

        Motherboard Name เปนชื่อหรือ Code รุนเดียวกันกับผลิตภัณฑที่เสนอ ซึ่งทางสํานักงาน 

        สามารถตรวจสอบได และตองเปนเครื่องหมายการคาเดียวกันกับผูผลิต 

2.3   มีหนวยความจําชนิด DDR3-1066 หรือดีกวา ไมนอยกวา 2 หนวย ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 4 GB 

        ขยายไดไมนอยกวา 8 GB  

2.4   ม ีSlot Memory (DIMM) วางเหลือเพื่อขยายไมนอยกวา 2 Slots 

2.5   การดจอตองไมเปนแบบ On Board และมีหนวยความจําไมต่ํากวา 512 MB 256 bit หรือดีกวา 

     2.6   มี PCI-E ไมนอยกวา 1 Slot และ PCI ไมนอยกวา 1 Slot 

2.7   มี USB ไมนอยกวา 6 Ports อยูดานหนาไมนอยกวา 2 Ports 

2.8   มี Hard Disk SATA II ขนาดไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย และมี Buffer ไมนอยกวา 32 MB 

                   \2.9… 
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2.9  มีจอ LCD ไมนอยกวา 19 นิ้ว  

         2.9.1  Contrast Ratio  ไมนอยกวา 1000:1 

  2.9.2  Brightness  ไมนอยกวา 250 cd/m² 

  2.9.3  Response Time  ไมเกิน 5 ms 

  2.9.4  Resolution  ไมนอยกวา 1440 x 900, 60Hz  

  2.9.5  Power Supply 220 – 240V AC 

2.10  ม ีDVD/RW จํานวน 1 หนวยหรือดีกวา 

2.11  ม ีMulti-Card Reader, Sound และ Speaker 

2.12  ม ีLAN ชนิด 10/100/1000 Mbps ไมนอยกวา 1 Port 

2.13  ม ีPower Supply 220 - 240V AC ไมนอยกวา 280 Watts   เปนเครื่องหมายการคาเดียวกันกับ 

         ผูผลิต 

2.14  มพีอรต SCSI เพื่อเชื่อมตอกับ Scanner ที่เสนอได 

  2.15  มี Tower Case หรือชื่ออื่นที่มีขนาดหรือลักษณะเดียวกัน, Monitor, Standard Keyboard 

                       และ Optical Mouse เปนเคร่ืองหมายการคาเดียวกันกับผูผลิต 

2.16  ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Vista Business หรือดีกวา มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  

2.17  สามารถใชระบบเครือขายไรสาย Wireless ได 

2.18  มีการผลิตหรือประกอบจากบริษัทที่ไดรับมาตรฐาน ISO หรือ มอก. 

2.19  มีแผน CD หรือ DVD Recovery System เปนเครื่องหมายการคาเดียวกนักับผูผลิต และตอง 

         สามารถทํางานภายใตระบบปฏิบัติการที่เสนอได 

2.20  บริษัทผูผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เสนอจะตองมีระบบ Online Support ที่ใหบริการ Download  

         Manual, Driver และ Bios Update ทาง Internet  

2.21  มีหนังสือรับรองการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต หรือบริษัทตัวแทนผูผลิต 

2.22  มีศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต หรือบริษัทตัวแทนผูผลิต  

         ครอบคลมุทั่วประเทศไมนอยกวา 10 แหง 

 

3.  ซอฟทแวรและระบบงานสําหรับบริหารการบันทึกขอมูลดวยระบบ ICR จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 

 3.1  ซอฟทแวรสําหรับบริหารการบันทึกขอมูลดวยระบบ ICR    มีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปน้ี 

3.1.1   ตองสามารถใชงานรวมกับฮารดแวรของการบันทึกขอมูลดวยระบบ  ICR   ที่สํานักงานสถิติ 

           แหงชาติใชงานอยูในปจจุบันได 

3.1.2  สามารถใชสัญลักษณใดก็ไดในการระบุหนา เพื่อตรวจสอบการจัดลําดับหนาของแบบสอบถาม 

           ที่เปน  Image File โดย Image File   ที่นําเขาสูระบบ ICR ไดจากการสแกนแบบสอบถามแบบ 

           ลบสี (Color Dropout)  ที่เหลือเฉพาะลายมือและสญัลักษณนั้นในรูปแบบ  Multi-page TIFF  

           File   ซึง่ในแตละหนาจะตองใชสัญลักษณที่แตกตางกัน  ทั้งนี้สัญลักษณสรางจากซอฟทแวร 

           สําหรับบริหารการบันทึกขอมูลดวยระบบ ICR หรือโปรแกรมอื่นก็ได และแตละโครงการตองมี 

          \การสราง... 
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           การสราง Template เพียงชุดเดียวเทานั้น  เชน แบบสอบถามโครงการสํามะโนประชากรและ 

           เคหะ พ.ศ. 2553   จาํนวน 1 ชุด มี 4 หนา (ขนาด A3) จะตองม ีTemplate 4 หนา เทานั้น ใน  

          1  ชุด  

3.1.3   มีระบบตรวจสอบการสง Image File ของสํานักงานสถิติจังหวัดที่นาํเขาสูระบบ ICR ผาน 

          ระบบเครือขายมายังสํานักงานสถิติแหงชาติ   เพื่อสามารถแจงผลการตรวจสอบกลับไปยัง 

           สํานักงานสถิติจังหวัดได 

3.1.4   การอานแบบสอบถาม (Recognition)   

    3.1.4.1  สามารถกําหนดคาความเชือ่มั่นในการแปลคาของขอมูลได  

    3.1.4.2  สามารถแสดงรายการของ  Image  ที่ไมสามารถจัดลําดับหนาของแบบ 

                สอบถามได เชน แบบสอบถามเอียงเกินไป,  ขนาดของแบบสอบถามไมเทากนั 

    3.1.4.3  สามารถเขียนคําส่ัง  (Script)   เพื่อกําหนดเงื่อนไขในการตรวจสอบความแนบนัย 

                  ของขอมูลได 

3.1.5  การตรวจสอบ (Verification) 

   3.1.5.1   สามารถแสดงภาพ (Image) ของแบบสอบถามขนาด A3 บนหนาจอของการ 

                ตรวจสอบขอมูลได  

   3.1.5.2   สามารถแสดงเฉพาะตัวเลข ตัวอักษร หรือ Field ที่ตองการไดตลอดทั้ง Batch  

                เพื่อแกไขหรือสงไปแกไขในขั้นตอนตอไป 

   3.1.5.3   สามารถแสดงรายการขอมูล (Field) ที่ไมถูกตอง ไมมั่นใจหรือแปลคาไมได เพื่อ 

                สงไปใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลทําการแกไขใหถูกตอง 

   3.1.5.4   สามารถแสดงตัวเลขหรือตัวอักษรท่ีไดจากการแปลคาอยูในตําแหนงที่สามารถ 

                 มองเห็นไดชัดเจนและแสดงตัวเลขหรือตัวอักษรที่เปนภาพ Image ของ Field นั้น 

                ในแบบสอบถามชุดเดียวกันในตําแหนงที่ตรงกันของบรรทัดถัดไป  

   3.1.5.5   สามารถขาม Field ที่ไมปรากฏตวัเลขหรือตัวอักษร (Blank) ได 

   3.1.5.6   สามารถขามไปยังแบบสอบถามของครัวเรือนใหม หากแบบสอบถามของครัวเรือนนั้น 

                 เปนบานวาง   ซึ่งจะมีขอมูลเฉพาะหนาแรกของแบบสอบถามเทานั้น 

3.1.6  ขอมูลผลลัพธ (Export Data) อยูในรปูแบบของ Text หรือ ASCII, XML, CSV เปนอยางนอย 

3.1.7  สามารถกําหนดการกระจายงานใหกบัเจาหนาที่บันทึกขอมูลแตละคนได  

3.1.8  สามารถแสดงรายการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บันทึกขอมูลแตละคนได  

3.1.9  สามารถสืบคนรหัสมาตรฐานจากฐานขอมูลได   

3.1.10   ซอฟทแวรที่เสนอตองมีจํานวน  License  ของแตละ  Station  ใหเหมาะสมและเพยีงพอกับ 

ปริมาณงานโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ตามภาคผนวก ง           และ 

สามารถดําเนินการแปลงขอมลูดวยระบบ  ICR  แลวเสร็จภายใน 6 เดือน  โดยใหเสนอราย 

ละเอียดไวในเอกสารตามที่ระบุใน หนา  2  ของเอกสารแนบทายการประกวดราคา ขอ 4.1  
การวางแผนการดําเนินโครงการ  

              \3.1.11… 
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3.1.11  ซอฟทแวรที่เสนอตองติดตั้งบนคอมพิวเตอรอื่น ๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอรของการบันทึกขอมูล 

              ดวยระบบ ICR สําหรับงาน Develop โดยไมกระทบกบัซอฟทแวรที่ติดตั้งบนระบบงานจริง โดย 

      ไมหมดอายกุารใชงาน  อีก  1  ชุด  (อยางละ 1 Station) 

3.1.12 มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย และใหสิทธิ์การใชงานที่เปนแบบถาวร (Perpetual License) 

โดยมีหนังสือรับรองจากบริษทัผูผลิตซอฟทแวรที่เสนอ พรอมคูมือการใชงาน และแผน CD 

หรือ DVD (แผนแท) ของซอฟทแวรที่เสนอ 

3.1.13   มีหนังสือรับรองการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือบริษัทตัวแทนผูผลิต 

 3.2  ระบบงานสําหรับบริหารการบันทึกขอมูลดวยระบบ ICR  มีคณุสมบัติอยางนอยดังตอไปน้ี 

3.2.1   สามารถตรวจสอบเลขรหัสของแบบสอบถามแตละเขตแจงนับ  (EA)   ที่มีอยูในบัญชีเขตของแตละ 

             จังหวัด   ซึ่งประกอบดวย  รหัสภาค  รหัสจังหวัด รหัสอําเภอ/เขต  รหัสตําบล/แขวง    เขตการ 

           ปกครอง เทศบาล/อบต.   และเขตแจงนับ  เปนอยางนอย   โดยการคีย 2 คร้ัง  

      3.2.1.1   เพื่อยืนยันความถูกตองของเลขรหัสที่คีย 

      3.2.1.2    เพื่อตรวจสอบวาเลขรหัสอยูในฐานขอมูลบัญชีเขต 

3.2.2   สามารถตรวจสอบการสแกนแบบสอบถามซ้ํา 

3.2.3   สามารถตรวจสอบจํานวนแผนของแบบสอบถามที่สแกนไดในแตละเขตแจงนับ 

3.2.4   ระบบงานที่เสนอถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  

3.2.5   ระบบงานที่เสนอตองสามารถทํางานรวมกับซอฟทแวรและระบบบันทึกขอมูลที่เสนอได  

3.3 พัฒนาการบันทึกขอมูลจากแบบสอบถามโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 
      ใหถูกตองสมบูรณ ตาม Data Dictionary โดยผูเสนอราคาตองเสนอขั้นตอนของการพัฒนาอยาง 

ละเอียด  ไวในเอกสารตามที่ระบุใน หนา  2  ของเอกสารแนบทายการประกวดราคา ขอ 4.1  การวางแผนการ 
ดําเนนิโครงการ 
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                                                    ภาคผนวก  ข 
                                              การตดิตั้งและตรวจรับ 

สถานทีต่ิดตั้ง 
ผูเสนอราคา(ผูชนะการประกวดราคา) ตองสงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอรพรอมอปุกรณที่เสนอ  ณ  สํานกังาน  

สถิติจังหวัด 75 จังหวัด (สวนภูมิภาค) จังหวัดละ 1 ชุด รวมจํานวน 75 ชุด  และกลุมเตรียมขอมูล ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ (สวนกลาง : ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5  

ธันวาคม  2550 )  จาํนวน  1  ชุด   แตละชุดประกอบดวย 

1. Scanner        จํานวน 1 ชุด 

2. ไมโครคอมพวิเตอรประมวลผลระดับสูง (แบบตั้งโตะ)   จํานวน 1 ชุด 

3. ซอฟทแวรและระบบงานสําหรับบริหารการบันทึกขอมูลดวยระบบ ICR จํานวน 1 ชุด 

4. โตะและเกาอี ้       จํานวน 1 ชุด 

ที่ตั้งของสํานกังานสถิตจิังหวัดในสวนภมูิภาค 

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... 
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จังหวัด ที่ตั้งสํานักงาน รายชื่อสถติิจงัหวัด โทรศัพท โทรสาร 

ชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวม

ใจชน" 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 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 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

... 
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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  

ชั้น 1 

นางศิริวรรณ  อนุสสรราชกิจ 

 

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 

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 

                                                                       \ภาคตะวันออก...  
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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 

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... 
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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 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 

 

 

                 \เงื่อนไข... 
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เง่ือนไขของการตดิตั้ง 
 
1.  ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการติดตั้ง  ณ  สํานักงานสถิติจังหวัด 75 จังหวัด  และสํานกังาน 

     สถิติแหงชาติ  (สวนกลาง : ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5  ธันวาคม  2550 )  

2.  ผูเสนอราคาจะตองจัดหาและติดตั้งสายสัญญาณแบบ  UTP CAT6  เพื่อเชื่อมตอไมโครคอมพิวเตอร 

     ประมวลผลระดับสูง (แบบตั้งโตะ) ที่เสนอเขากับอุปกรณเครือขายของสํานักงานสถิติจังหวัด 

3.  สายสัญญาณเครือขาย  UTP  เปนชนิด  CAT6  และตองมี Color Boot  ที่หัวสายทั้ง  2  ดาน 

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

5.  ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการเดินสายไฟ และสายที่ใชเชื่อมโยงระหวางเครื่องคอมพิวเตอร 

      และอุปกรณตาง  ๆ  ทั้งหมด    เพื่อใหสํานักงานสถิติจังหวัดสามารถสง Image File ผานระบบเครือขาย 

     มาแปลงขอมูลดวยระบบ ICR ที่สวนกลาง    โดยเดินสายไฟภายในรางใหเรียบรอย สะดวกตอการซอม 

     บํารุงและเปลี่ยนแปลง   พรอมทั้งติดตั้ง Grounding  เพื่อลดสัญญาณรบกวนและเพื่อความปลอดภัย 

 

การตรวจรบัของคณะกรรมการตรวจรบัพัสด ุ
 

ผูเสนอราคาตองสงมอบ Scanner คอมพิวเตอร และซอฟทแวรที่เสนอ    โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะ

ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณทุกรายการตามรายละเอียดที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคา เมื่อ

ผานการตรวจรับที่สวนกลางแลว ผูเสนอราคาจะตองสงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ ตามสถานที่และ

จํานวนที่กําหนดใน ภาคผนวก ข  ใหใชงานไดตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคา  
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                                                      ภาคผนวก ค 
                                              รายละเอียดการฝกอบรม 
 
 
การฝกอบรมผูใชงาน 
       ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ คาวิทยากร คาอาหารวาง และ

คาอาหารกลางวัน  ที่จําเปนในการจัดฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติจังหวัด  75  จังหวัด  (สวน

ภูมิภาค) และสํานักงานสถิติแหงชาติ (สวนกลาง) ที่เกี่ยวของกับการสแกนแบบสอบถามและการใชระบบบริหาร

การบันทึกขอมูลดวยระบบ ICR   โดยจัดฝกอบรม  ณ  สํานักงานสถิติแหงชาติ  ซึ่งผูเสนอราคาสามารถเริ่มการ

ฝกอบรมไดหลังจากจัดหาและติดตั้ง Scanner คอมพิวเตอร และซอฟทแวรครบถวนพรอมใชงาน จนกระทั่ง

ส้ินสุดการดําเนนิงานโครงการ และกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการฝกอบรมได โดยผูเสนอราคาตอง

เสนอแผนการฝกอบรมตามรายละเอียดที่กาํหนดใน ภาคผนวก ค เพือ่ขอความเห็นชอบกอนดําเนินการฝกอบรม

ใหกับเจาหนาที่ของสํานักงาน 

 

เนื้อหาของการฝกอบรม 
เพื่อใหเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติจังหวัด และสํานักงานสถิติแหงชาติที่เกี่ยวของกับการสแกนแบบสอบถาม

และการใชระบบบริหารการบนัทึกขอมูลดวยระบบ ICR มคีวามรูความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานและแกไขปญหา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ การอบรมตองครอบคลุมเนื้อหาตอไปน้ีเปนอยางนอย 

1. สวนประกอบของ Scanner 

2. การสแกนแบบสอบถามโครงการตาง ๆ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ และเอกสารอื่น ๆ 

3. การแกไขปญหา 

4. การดูแลและบํารุงรักษา  

5. การใชระบบบริหารการบันทึกขอมูลดวยระบบ ICR 

6. ศึกษาและดูงานการบันทึกขอมูลดวยระบบ ICR ณ กลุมเตรียมขอมูล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  

    ส่ือสาร สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ขอกําหนดของการจัดเตรียมการฝกอบรม  
1.   ใหผูเสนอราคาเสนอแผนการฝกอบรม โดยมีหัวขอดังตอไปน้ีเปนอยางนอย  

1.1 ชือ่หลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรโดยยอ และรายละเอียดหัวขอในหลักสูตร 

1.2 วิทยากรผูรับผิดชอบ และคุณสมบัติของวิทยากร 

1.3 วัตถุประสงคและเปาหมาย 

1.4 บุคลากรที่เขารับการฝกอบรม / คุณสมบตัิผูเขารับการฝกอบรม 

1.5 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

1.6 ระยะเวลาการฝกอบรม (จํานวนชั่วโมง/วัน) 

1.7 รูปแบบการฝกอบรม 

           \2… 
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2.   จัดเตรียมอุปกรณประกอบการแนะนํา      และฝกอบรมใหครบถวนตามจํานวนที่เหมาะสมกับผูเขารับการ 

      ฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอ  

3.  จัดใหผูเขารับการฝกอบรมตองฝกปฏิบัติการใชงานจริงกบั Scanner คอมพิวเตอร  และซอฟทแวรที่เสนอ  

      อยางนอย 5 ชุด ตอ 1 รุน  พรอมเจาหนาที่ใหคําแนะนํา 5 คน ตอ 1 รุน  เปนอยางนอย 

4.  ผูเขารับการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอ จํานวน 200 คน  โดยมีระยะเวลาในการฝกอบรม 2 วนัตอ 1 

     รุน   รุนละ 40 คน 

5.  วิทยากรตองมีความชํานาญและมีประสบการณการทํางานในดานที่รับผิดชอบ      สํานักงานสถิติแหงชาติมี 

     สิทธิขอเปลี่ยนวิทยากรไดในกรณีที่ทางสํานักงานสถิติแหงชาติเห็นวาไมเหมาะสม หรือมีจํานวนไมเพียงพอ 

     ที่จะจัดเตรียมการแนะนําและสาธิตที่ดีได  

6.  ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอ      พรอมทั้งจัดทําแฟม 

    ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนแผน CD หรือ DVD ตามจาํนวนผูเขารับการฝกอบรม     โดยตองสงใหสํานักงาน 

     สถิติแหงชาติกอนวันเริ่มอบรมไมนอยกวา  5  วันทําการ  

7.  ผูเสนอราคาตองจัดใหมีการบันทึกวีดีโอตลอดการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอ       โดยจัดทาํใน 

     รูปแบบ Multimedia Presentation พรอมท้ังจัดทํา DVD Presentation จํานวนอยางนอย 80 ชุด โดยตอง 

     สงใหสํานักงานสถิติแหงชาติหลังจากจัดฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอเสร็จเรียบรอยแลว ภายใน 10 

    วันทําการ และถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
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                                                    ภาคผนวก ง 
                                                    ปริมาณงาน 
 

ปริมาณงานของแตละจังหวัด (เปนอยางนอย) ที่จะตองสแกนแบบสอบถาม เพื่อสงเขามาแปลงขอมูลดวย

ระบบ ICR ที่สวนกลาง ประกอบดวย 

1. โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 (สปค.53)   

2. โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (สรง.) รายเดือน 

3. โครงการอื่น ๆ ประมาณ 6 โครงการ  ซึ่งปริมาณงานของแตละโครงการใกลเคียงกับปริมาณงานของ

โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร รายไตรมาส 

จํานวนแบบสอบถาม ขนาด A3 (แผน) 
ลําดับที ่ จังหวัด 

สปค.53 สรง. รายเดอืน โครงการอื่นๆ 

1. กรุงเทพมหานคร 3,936,304  6,344 114,192 

 ภาคกลาง    

2. สมุทรปราการ 819,014  1,732 31,176 

3. นนทบุรี 563,774  1,780 32,040 

4. ปทุมธาน ี 448,098  1,296 23,328 

5. พระนครศรีอยุธยา 447,452  1,296 23,328 

6. อางทอง 159,358  1,536 27,648 

7. ลพบุรี 451,040  1,540 27,720 

8. สิงหบุรี 136,610  1,104 19,872 

9. ชัยนาท 228,700  1,104 19,872 

10. สระบุรี 368,274  1,316 23,688 

11. ชลบุรี 750,920  1,776 31,968 

12. ระยอง 350,834  1,536 27,648 

13. จันทบุรี 310,640  1,544 27,792 

14. ตราด 150,328  1,296 23,328 

15. ฉะเชิงเทรา 391,476  1,296 23,328 

16. ปราจีนบุรี 267,794  1,104 19,872 

17. นครนายก 153,660  1,308 23,544 

18. สระแกว 315,758  1,296 23,328 

19. ราชบุรี 462,360  1,368 24,624 

20. กาญจนบุรี 438,650  1,536 27,648 

21. สุพรรณบุรี 516,668  1,624 29,232 

 

           \22 นครปฐม… 



 

                 

 

           -18- 

จํานวนแบบสอบถาม ขนาด A3 (แผน) 
ลําดับที ่ จังหวัด 

สปค.53 สรง. รายเดอืน โครงการอื่นๆ 

22. นครปฐม 534,478  1,300 23,400 

23. สมุทรสาคร 363,502  1,536 27,648 

24. สมุทรสงคราม 117,652  1,300 23,400 

25. เพชรบุรี 249,560  1,740 31,320 

26. ประจวบคีรีขันธ 277,640  1,728 31,104 

 ภาคเหนือ    

27. เชียงใหม 1,048,424  1,544 27,792 

28. ลําพูน 274,552  1,296 23,328 

29. ลําปาง 522,718  1,316 23,688 

30. อุตรดิตถ 296,352  1,536 27,648 

31. แพร 321,828  1,112 20,016 

32. นาน 269,218  1,112 20,016 

33. พะเยา 346,374  1,536 27,648 

34. เชียงราย 768,000  1,352 24,336 

35. แมฮองสอน 129,038  1,296 23,328 

36. นครสวรรค 710,566  1,296 23,328 

37. อุทัยธาน ี 199,312  1,540 27,720 

38. กําแพงเพชร 425,324  1,112 20,016 

39. ตาก 306,492  1,104 19,872 

40. สุโขทัย 385,542  1,104 19,872 

41. พิษณุโลก 523,282  1,312 23,616 

42. พิจิตร 356,754  1,536 27,648 

43. เพชรบูรณ 591,060  1,540 27,720 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

44. นครราชสีมา 1,556,330  1,536 27,648 

45. บุรีรัมย 841,132  1,380 24,840 

46. สุรินทร 779,356  1,520 27,360 

47. ศรีสะเกษ 810,030  1,104 19,872 

48. อุบลราชธาน ี 943,032  1,488 26,784 

49. ยโสธร 348,918  1,104 19,872 

50. ชัยภูม ิ 691,862  1,316 23,688 

          \51.อํานาจเจรญิ... 
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จํานวนแบบสอบถาม ขนาด A3 (แผน) 
ลําดับที ่ จังหวัด 

สปค.53 สรง. รายเดอืน โครงการอื่นๆ 

51. อํานาจเจริญ 207,932  864 15,552 

52. หนองบัวลําภ ู 280,446  1,104 19,872 

53. ขอนแกน 1,037,214  1,296 23,328 

54. อุดรธานี 836,412  1,104 19,872 

55. เลย 343,244  1,232 22,176 

56. หนองคาย 532,196  1,296 23,328 

57. มหาสารคาม 554,904  1,188 21,384 

58. รอยเอ็ด 765,762  1,344 24,192 

59. กาฬสินธุ 536,964  1,540 27,720 

60. สกลนคร 646,182  1,324 23,832 

61. นครพนม 413,156  1,104 19,872 

62. มุกดาหาร 184,828  1,104 19,872 

 ภาคใต    

63. นครศรีธรรมราช 935,224  1,352 24,336 

64. กระบี ่ 208,902  1,296 23,328 

65. พังงา 149,086  1,104 19,872 

66. ภูเก็ต 165,666  1,108 19,944 

67. สุราษฎรธานี 569,452  1,540 27,720 

68. ระนอง 98,410  1,104 19,872 

69. ชุมพร 307,342  1,536 27,648 

70. สงขลา 771,560  1,308 23,544 

71. สตูล 140,472  1,056 19,008 

72. ตรัง 372,290  1,536 27,648 

73. พัทลุง 327,294  1,300 23,400 

74. ปตตานี 303,196  1,300 23,400 

75. ยะลา 225,110  1,324 23,832 

76. นราธิวาส 339,242  1,104 19,872 

 รวมทั้งสิ้น 37,908,526 106,896 1,924,128 
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                                                       ภาคผนวก จ 
                                                       การทดสอบ 

ผูเสนอราคาตองนํา Scanner คอมพิวเตอร และซอฟทแวร ดังรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ

คอมพิวเตอรตาม ภาคผนวก ก มาใหคณะกรรมการประกวดราคาทดสอบอยางนอยรายการละ 1 ชุด เพื่อ

ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการประกวดราคา โดยทําการทดสอบที่สํานักงานสถิติแหงชาติ (สวนกลาง) ดัง

รายละเอียดตอไปน้ี 

1.   Scanner  

1.1 สแกนภาพขาวดํา (Black and White) 

1.2 สแกนภาพเทา (Grayscale) 

1.3 สแกนภาพสี (Color) 

1.4 สแกนแบบสอบถามของสาํนักงานสถิติแหงชาติแบบลบสี (Color Dropout) ออกจากภาพ 

1.5 แสดงจํานวนแผนของเอกสารที่สแกนผานทางหนาจอ LCD 

1.6 ตั้งคาการใชงานสําหรับผูใช (Profile) และเรียกใชงาน 

1.7 ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑคอมพิวเตอรใน ภาคผนวก ก  ขอ 1.13  ผูเสนอราคาตอง 

     นํา  Scanner  ที่เสนอจํานวน  2  เครื่องเปนอยางนอย  มาใหคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพการ 

     ทํางาน   โดยโฟกัสแตละเครื่องมีความคลาดเคลื่อนในการสแกนแบบสอบถามไมเกนิ  3  เปอรเซ็นต 

     ของแบบสอบถามจาํนวน 100 ชุด (ขนาด A3 200 แผน) ที่นําเขาทดสอบ  

2.   ไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดบัสูง (แบบตั้งโตะ)    

2.1 เชื่อมตอ Scanner ดวยพอรต SCSI พรอมติดตั้ง Driver 

2.2 ทดสอบการสแกนเอกสาร ตามขอ 1.1 ถงึ 1.6 

3. ผูเสนอราคาตองพัฒนาการบันทึกขอมูลดวยระบบ ICR จากแบบสอบถามโครงการสํามะโนประชากรและ

เคหะ พ.ศ. 2553 ซึ่งสามารถรับแบบสอบถามและ Data Dictionary ในวันซื้อเอกสารประกวดราคา โดยผูเสนอ

ราคาไมจําเปนตองพัฒนาทั้งหมด แตตองครอบคลุมการทดสอบคุณสมบตัิของซอฟทแวรที่เสนอ ดังนี้  

3.1  สแกนแบบสอบถามโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 แบบลบสี (Color Dropout)  

      ที่มีเฉพาะลายมือบนแบบสอบถามและสัญลักษณที่ใชในการระบุหนาในรูปแบบ Multi-page TIFF File 

3.2  สง Image File ที่ไดจากขอ 3.1 ผานระบบเครือขาย พรอมรายงานผลการสง 

3.3   แปลงขอมูลจาก Image File ที่ไดรับจากระบบเครือขายใหเปนขอมูลในรูปแบบดิจิตอล 

 3.3.1 ตรวจสอบการจัดลําดับหนาแบบสอบถาม 

 3.3.2 การอานแบบสอบถาม (Recognition) 

 3.3.2.1 สามารถกําหนดคาความเชือ่มั่นในการแปลคาของขอมูลได  

 3.3.2.2 สามารถแสดงรายการของ Image ที่ไมสามารถจัดลําดับหนาของแบบสอบถามได  

            เชน แบบสอบถามเอยีงเกินไป, ขนาดของแบบสอบถามไมเทากัน 

 3.3.2.3 สามารถเขียนคําส่ัง (Script) เพื่อกําหนดเงื่อนไขในการตรวจสอบความแนบนัยของ 

             ขอมูลได 

                      \3.3.3… 
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                  3.3.3 การตรวจสอบ (Verification) 

3.3.3.1  สามารถแสดงภาพ (Image) ของแบบสอบถามขนาด A3 บนหนาจอของการตรวจสอบ 

               ขอมูลได  

3.3.3.2  สามารถแสดงเฉพาะตัวเลข ตัวอักษร หรือ Field ที่ตองการไดตลอดทั้ง Batch เพื่อ 

            แกไขหรือสงไปแกไขในขั้นตอนตอไป 

3.3.3.3  สามารถแสดงรายการขอมูล (Field) ที่ไมถูกตอง ไมมั่นใจหรือแปลคาไมได เพื่อสง 

            ไปใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลทําการแกไขใหถูกตอง 

3.3.3.4  สามารถแสดงตัวเลขหรือตัวอักษรที่ไดจากการแปลคาอยูในตําแหนงที่สามารถ 

             มองเห็นไดชัดเจน และแสดงตัวเลขหรือตัวอักษรที่เปนภาพ Image ของ Field นั้น 

            ในแบบสอบถามชุดเดียวกันในตําแหนงที่ตรงกันของบรรทัดถัดไป  

3.3.3.5  สามารถขาม Field ที่ไมปรากฏตัวเลขหรือตัวอักษร (Blank) ได 

3.3.3.6 สามารถขามไปยังแบบสอบถามของครัวเรือนใหม หากแบบสอบถามของครัวเรือนนั้น 

            เปนบานวาง ซึ่งจะมขีอมูลเฉพาะหนาแรกของแบบสอบถามเทานั้น 

                   3.3.4  ขอมูลผลลัพธ (Export Data) อยูในรูปแบบของ Text หรือ ASCII, XML, CSV เปนอยางนอย 

3.3.5  สามารถกําหนดการกระจายงานใหกบัเจาหนาที่บันทึกขอมูลแตละคนได 

3.3.6  สามารถแสดงรายการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บันทึกขอมูลแตละคนได 
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