
รางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อทดแทนฯ 

รางขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)  และรางเอกสารประกวดราคา 
โครงการระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อทดแทน และเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร 

 
1.   ความเปนมาของโครงการ 
        สํานักงานสถิติแหงชาติ  มีความตองการเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการประมวลผลขอมูล      เพื่อผลิต
ขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง     สําหรับการประกอบการตัดสินใจ การบริหารงาน  การกําหนดนโยบาย ของผูบริหาร
ในระดับตาง  ๆ   ของประเทศ           เครื่องคอมพวิเตอรและอุปกรณคอมพวิเตอรที่ใชงานอยูในปจจบุัน  เชน    ไมโคร 
คอมพิวเตอร คอมพวิเตอรพกพา  เครื่องพิมพ ฯลฯ   เปนเครื่องรุนเกาไมมีประสิทธิภาพ  ไมสามารถรองรับการเชื่อมตอ
กับอปุกรณรุนใหมได   

นอกจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพวิเตอรสวนใหญมีอายุการใชงานที่มาก            ทําใหเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรเร่ิมเสียหายและเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 

 ฉะนั้น เครื่องคอมพวิเตอรและอุปกรณคอมพวิเตอรที่จัดหาในโครงการพัฒนาระบบคอมพวิเตอรและอุปกรณ
เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอรนี้        จึงจาํเปนอยางยิ่งสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลขอมลู 
ซึ่งมีปริมาณเพิม่ขึ้นทุก ๆ ป         ทําใหการตอบสนองงานของสํานักงานสถิติแหงชาติเปนไปไดอยางมปีระสิทธิภาพใน
ภาวะปจจบุัน       

2. วัตถุประสงค 
2.1   เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณที่มีอายกุารใชงานเกินกวา  5  ป  ที่ชาํรุดและเสื่อมสภาพ 
2.2   เพื่อใหมเีครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ประสิทธิภาพ ในการประมวลผลขอมูลสถิติ     เพือ่ผลิตขอมูล   
        สารสนเทศ ของโครงการสํามะโน/สํารวจตาง ๆ  ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
2.3   เพื่อใหมีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่สามารถรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจบุันได   

3. ขอบเขตของงาน 
     จัดหาและตดิตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรและอปุกรณ 

3.1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1          จํานวน    188 เครื่อง 
3.2 เครื่องไมโครคอมพวิเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2          จํานวน    12 เครื่อง 
3.3 เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพาสําหรับงานประมวลผล          จํานวน 18    เครื่อง 
3.4 เครื่องพิมพชนดิเลเซอรขาวดํา แบบ Network                         จํานวน 73    เครื่อง 
3.5 เครื่องพิมพชนดิเลเซอรสี สําหรับสํานักงาน                           จํานวน 4   เครื่อง 
3.6 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก A4 สําหรับสํานักงาน                      จํานวน 15   เครื่อง 
3.7 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก A3 สําหรับสํานักงาน                      จํานวน 1   เครื่อง 
3.8 เครื่องพิมพชนดิ Dot Matrix Printer แบบแครยาว                  จํานวน 3   เครื่อง 
3.9 เครื่องสแกนเนอรระดับศูนยบริการ  จํานวน 12 เครื่อง 
3.10  เครื่องพิมพดิจติอล                                                                 จํานวน     1  เครื่อง 
 

  \4.คุณสมบัต.ิ.. 
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4. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
     4.1   ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย          มีอาชพีขายพัสดุที่ 
             ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว   โดยแสดงสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ 
             กรมพฒันาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย     ทีอ่อกใหหรือรับรองใหไมเกิน  6  เดือน   นับถึงวันยื่นเอกสาร 
             ประกวดราคาซื้อ 
     4.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือ    
             ไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
     4.3   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น         และตองไมเปนผูมผีลประโยชน 
             รวมกนัระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวย 
            วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน 
             การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

4.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของ 
ผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

4.5 ผูเสนอราคาตองมีผลงานในการติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่สําเร็จมาแลว     ที่เปนคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ   รัฐวสิาหกิจ     หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญตัิใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่นหรือหนวยงานเอกชนที่นาเชื่อถือ ที่มีวงเงินไมนอยกวา  5  ลานบาทตอหนึ่งสัญญา  ภายในระยะเวลา
ไมเกิน  5  ป  นบัแตวันทําสัญญาจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา     โดยมีสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือ
รับรองผลงานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ   ทั้งนี้   สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินิจฉัย
ขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรองที่เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา 

4.6 ผูเสนอราคาตองไดรับมาตรฐานการบริการหลังการขาย  ISO 9000 Series       โดยตองมีเอกสารรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานผูตรวจสอบคุณภาพ นํามาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคา ซึ่งสํานักงานสถิติแหงชาติสงวนสิทธิ์
ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา 

4.7   ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายในประเทศที่ถูกตองตามกฎหมายของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร   
        เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา   เครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา   เครื่องพิมพเลเซอรสี         และเครื่องสแกนเนอรที่ 
        ประกวดราคาครั้งนี้  

     กรณีผูเสนอราคาเปนผูแทนจําหนายตองมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายในประเทศไทย 
ที่ถูกตองตามกฎหมายจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายในประเทศที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทหรือโรงงานผูผลิต
โดยตรง   (Authorized  Distributor)   โดยนําหนังสือยืนยันการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายมาแสดงในวันยื่น
ซองประกวดราคา 

4.8  ผูเสนอราคาจะตองเปนรายเดียวกันกับผูที่ขอซือ้เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับ 
สํานักงานเทานั้น  จะโอนสิทธิ์ใหผูอื่นเขาเสนอราคาแทนมิได 

5. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
     5.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่กําหนดใน ภาคผนวก ก. 
                    \5.2… 
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5.2   เครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่เสนอ   ตองมศีูนยบริการเปนของตนเองหรือเปนศูนยบริการของเจาของผลิตภัณฑ 
        (Service  Center)และตองไดรับมาตรฐาน  ISO 9000 Series จํานวนไมนอยกวา  10  แหง โดยระบุชื่อและที่ตั้ง 
        ศูนยบริการ (Service Center)     หรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งพรอมรายละเอียดชือ่ผูติดตอ    เบอรโทรศัพท 
 เอกสารยืนยันพรอมผลงานการเปนตัวแทนใหบริการที่ตองนํามาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ 

        ทั้งนี้      สํานักงานฯ    สงวนสทิธิ์ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรองที่เสนอมานั้นเพื่อ   
              ประกอบการพิจารณา 

5.3    เครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพาที่เสนอ       ตองรับประกนัความชํารุดบกพรอง 
     ไมนอยกวา  3  ป หลังผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ       ในระหวางการรับประกันความ 
         ชํารุดบกพรอง    ผูชนะการประกวดราคาตองเขามาดําเนินการซอมแซม  ณ   สถานที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site  
         Service) โดยไมคิดคาอะไหล  คาบริการใด ๆ ทั้งส้ิน สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณ ดังตอไปนี้ 

              5.3.1   เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1   (ภาคผนวก ก. ขอท่ี 1)        
              5.3.2   เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2   (ภาคผนวก ก. ขอท่ี 2)            
              5.3.3   เครื่องคอมพวิเตอรชนิดพกพาสําหรับงานประมวลผล         (ภาคผนวก ก. ขอท่ี 3)          

      5.4   การทดสอบประสิทธภิาพการทํางานของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
              ผูเสนอราคาที่ผานการตรวจสอบคณุสมบัติของผูเสนอราคา   และคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร 
              และอปุกรณที่จัดหา     ตองนําเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่เสนอราคา  จํานวน  2  ชุด  มาติดตั้ง   เพื่อทดสอบ 
              คุณลักษณะและประสิทธิภาพการทํางาน  ณ  สํานกังานสถิติแหงชาต ิภายใน 2 วันทําการ   นับแตวันที่ไดรับ 
              แจงดวยวาจา หรือลายลักษณอักษรจากคณะกรรมการฯ การทดสอบมีรายละเอยีด ดังนี้  

5.4.1 สถานที่ทาํการทดสอบ          กลุมพัสดุ สํานักงานสถิติแหงชาติ (ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ)  
        อาคาร B ชั้น 1 

              5.4.2      กําหนดการทดสอบ   วันที่  1  ของการทดสอบ 
                            09.00 น. – 10.30 น. ผูเสนอราคาติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําหรับใชใน 
                                                                  การทดสอบ 
                            10.30 น. – 12.00 น.  1.  ตรวจสอบ Base Score ของ Performance ไมต่ํากวา 4.0 
                                                                        โดยใชเครื่องมือวัดจาก MS Windows 
                                                                   2.  ตรวจสอบคุณลักษณะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร     โดยใชโปรแกรม 
                                                                        ตรวจสอบ 
                             12.00 น.                     เร่ิมทดสอบประสิทธิภาพเครื่องไมโครคอมพวิเตอรตอเนื่อง 

               เปนเวลา 24 ชัว่โมง  
                             วันที่  2  ของการทดสอบ 
                             13.30 น.                           ตรวจสอบผลการทดสอบ 
                     \5.4.3.วิธีการ… 
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5.4.3 วิธีการทดสอบ  
5.4.3.1   ผูเสนอราคาจะตองนําเครื่องไมโครคอมพิวเตอร     ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรง 

    ตามเอกสารที่ยื่นเสนอราคาตอสํานักงานสถิติแหงชาติ จํานวน  2  ชุด ที่เปนเครื่องใหมมา 
ติดตั้งและทดสอบ พรอมเตรียมแผน CD-RW    เทาจํานวนเครื่องมาเพื่อใชในการทดสอบ   

  การทํางานของ   CD   โดยเริ่มจากการตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่อง        และทดสอบ 
  ประสิทธิภาพการทํางานตามลําดับ  

 5.4.3.2   ขั้นตอนการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะเปนดังนี้  
  -   ใชโปรแกรม BurnInTest Pro V 6.0 และ CPU-Z ในการตรวจสอบคุณลักษณะ 
      ฮารดแวรตรงตามที่กําหนด และเก็บขอมลูไวเพื่อการตรวจรับ 
  -   ถายภาพตัวเครื่องคอมพิวเตอรที่นํามาทดสอบเพื่อใชในการตรวจรับ 

       -   สํานักงานสถิติแหงชาติจัดเตรียมระบบสํารองไฟฟาระหวางการทดสอบ 
5.4.3.3 ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องไมโครคอมพิวเตอร    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 

5.4.3.4 การทดสอบประสิทธิภาพ หากเครื่องไมโครคอมพิวเตอรทีน่ํามาทดสอบเกิดความเสียหาย
จากกระบวนการทดสอบ ผูเสนอราคาจะเรียกคาเสียหายจากสํานักงานสถิติแหงชาติไมได 

 5.4.4   เกณฑการตัดสนิ  
5.4.4.1  เครื่องที่ผานการทดสอบหมายถึงเครื่องคอมพวิเตอรที่ไมเกิดการหยุดการทํางานของระบบ  

(System Hang) ระหวางการทดสอบตอเนื่องเปนเวลา 24 ชั่วโมง และไมพบขอผิดพลาดที่  
รายแรง 

5.4.4.2 ผูเสนอราคาที่ผานการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะและประสทิธิภาพการทํางานของเครื่อง
ไมโครคอมพวิเตอรจะไดรับการพิจารณาใหเขาเสนอราคาตอไป 

      5.5   ลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 
ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใด  ๆ  วามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร 

  เกี่ยวกับอุปกรณ และหรือ ฮารดแวร ซอฟตแวรที่เสนอ      ผูชนะการประกวดราคาตองดําเนินการทั้งปวง เพื่อให 
  การกลาวอางหรือการเรียกรองดังกลาวระงับส้ินไปโดยเร็ว     ผูชนะการประกวดราคาตองเปนผูชําระคาเสียหาย 
  และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

 
                   \5.6... 
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5.6 การบริหารงานโครงการ 
5.6.1  ผูชนะการประกวดราคาตองจัดทํารายละเอียดการบริหารโครงการเสนอตอสํานักงานสถิติ    
          แหงชาต ิ โดยครอบคลุมในเรื่องกิจกรรมในการดําเนินการติดตั้ง 
5.6.2  ผูชนะการประกวดราคาตองจัดเตรียมรายงานและเขามานําเสนอรายงานความกาวหนาในการ 
          ติดตั้งใหกับคณะกรมการตรวจรับของสํานักงานสถิติแหงชาติทุก 1 เดือน 

5.7 คาใชจายในการตดิตั้งระบบ 
                              ผูชนะการประกวดราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการติดตั้งเครื่องคอมพวิเตอรและอุปกรณ 

ที่สํานักงานสถิติแหงชาติ ใหใชงานไดสมบูรณถูกตองตามสัญญา 

5.8 เอกสารและคูมือ 
                             ผูชนะการประกวดราคาตองรวบรวมเอกสารที่เปนคูมือทางเทคนิคเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร     

 และอปุกรณที่มีมากบัผูผลิตมอบใหกับสํานกังานสถิติแหชาติในวันสงมอบและติดตั้งเครื่อง 

5.9  การบํารุงรักษาและการใหบริการ 
 5.9.1   หลังผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ผูชนะการประกวดราคาตองใหบริการ 

        ดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข เครื่องคอมพวิเตอรและอุปกรณที่เสนอ  ทุก  3  เดือน    ที ่
        สํานักงานสถิติจังหวัดที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณ     โดยผูชนะการประกวดราคา 
        จัดการซอมแซมแกไขใหใชงานไดตามปกติ   ภายใน 48 ชั่วโมง   หลังจากไดรับแจงดวยวาจา 
        หรือลายลักษณอักษรจากเจาหนาที่ของสํานักงานฯ  กรณีไมสามารถซอมแซมแกไขใหใชงาน 
        ไดตามปกติ   ผูชนะการประกวดราคาตองนําคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่มีคุณภาพและความ 
        สามารถในการใชงานเทียบเทาหรือดกีวามาใหใชแทน       โดยไมคิดคาใชจายใด  ๆ เพิ่มเติม 
        กบัทางสํานักงานฯ 

                       5.9.2   ระหวางการรับประกัน  3 ป ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรพกพา  หาก      
        จอภาพเกิดจุดขาวขึ้นตามขอกําหนดการรับรองผลิตภัณฑ         ผูชนะการประกวดราคาตอง 
        ดําเนินการเปลี่ยนจอภาพใหใหมทันทีโดยไมมีเงื่อนไข และไมคิดคาใชจายกบัทางสํานักงานฯ  
        ทั้งสิ้น 

 
              5.10   การติดตั้ง 
                            5.10.1   ตดิตั้ง   ณ    สํานักงานสถิติแหงชาติ  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  อาคาร B  

               กรุงเทพมหานคร  ตามที่กําหนดใน ผนวก ข.  
5.10.2 ผูชนะการประกวดราคาตองจดัแบงเนื้อท่ีของ HD ของเครื่องไมโครคอมพวิเตอรออกเปน 

OS Partition และ Data Partition ออกจากกนัโดยใหมีเนื้อท่ีในสวน OS Partition  ขนาด 
100 GB พรอมจัดทําแผน  Recovery  ใหใหม เพื่อ Recovery  กลับมาแลวได  Partition  
เหมือนเดิมที่แบงไว 

                                                                                                                                                  \6. ระยะเวลา… 
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 6.   ระยะเวลาในการดําเนนิโครงการ 
        ผูชนะการประกวดราคา จะตองสงงานทั้งหมดภายใน 120 วันหลังจากวันลงนามในสัญญา และตองแจง  
        กําหนดเวลาสงมอบงานใหสํานักงานสถิติแหงชาติทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนา อยางนอย 15 วันทําการ 
 
7.    ระยะเวลาสงมอบ 
        กําหนดสงมอบ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
8.   วงเงินการจัดหา 
       งบประมาณ   11,380,000 บาท   (สิบเอด็ลานสามแสนแปดหมื่นบาทถวน)     
 

 
รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะดจูากเอกสารแนบทาย 
และดูรายละเอียดทั้งหมดไดที่เว็บไซตของสํานักงานฯ www.nso.go.th 

 
 

      (ลงชื่อ)……………………………… ประธานกรรมการ 
      (นางสาวมาล ี วงศาโรจน) 

(ลงชื่อ)……………………………… กรรมการ          (ลงชือ่)……………………………… กรรมการ 
               (นายจักรพงษ  คําพันธ)                                             (นางศศิธร  มากธันญา) 
(ลงชื่อ)……………………………… กรรมการ          (ลงชือ่)……………………………… กรรมการ 
                  (นายสุนทร  เวโรจน)       (นางสาววิไล   อิ่มอุระ) 
(ลงชื่อ)……………………………… กรรมการ          (ลงชือ่)……………………………… กรรมการ 
               (นายฉัฐวัสส  ปุษปาคม)                                      (นางสาวปารชิาต  นันทวิสูตร) 
 

 
 

หมายเหตุ   สงขอเสนอแนะหรือคําวิจารณเปนลายลักษณอักษรโดยเปดเผย พรอมระบชุื่อ ที่อยู  
     หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได    มาที ่

1. ทางไปรษณีย สงถึง คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงานฯ (กลุมพัสดุ สํานักบริหารกลาง) 
         สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั้น 1      
         ถนนแจงวัฒนะ  เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210  
         โทรศัพท  0 2143 1277 

2. ทางโทรสาร    0 2143 8113 
3.   ทางอเีมล       oprocure@nso.go.th  



                    ราง 
                                                             

เอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ .............    
  โครงการระบบคอมพิวเตอรและอปุกรณเพื่อทดแทน และเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร 

            ตามประกาศสํานกังานสถิติแหงชาต ิ
                                             ลงวันที่     ....................   2553 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “สํานักงาน”      มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ 

ครุภัณฑคอมพวิเตอร โครงการระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อทดแทน และเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร   ดวยวิธ ี
การทางอิเล็กทรอนิกส     มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปรากฏตามเอกสารแนบทาย       ตอไปในเอกสารนี้รวม
เรียกวา  “ระบบคอมพิวเตอร”  ระบบคอมพิวเตอรที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปน
ของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด 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   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  และได 
 แจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง  
 งานตามระเบยีบของทางราชการ 
                \2.3… 
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      2.3    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    และตองไมเปน  
 ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา     กบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส      
 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการ  
 อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 

2.4   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน           ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น 
   ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

2.5 ผูเสนอราคาตองมีผลงานการติดตั้งระบบเครื่องคอมพวิเตอรและอุปกรณทีสํ่าเร็จมาแลว     
ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ   รัฐวสิาหกิจ  หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นหรือหนวยงานเอกชนที่นาเชื่อถือ       ที่มวีงเงิน
ไมนอยกวา 5 ลานบาทตอหนึ่งสัญญา ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันทําสัญญา 
จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา   โดยมีสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงาน 

                          มาแสดงในวนัที่ยื่นเอกสารประกวดราคาซือ้    
   ทั้งนี้  สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวนิิจฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรองที่ 

         เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา 
2.6 ผูเสนอราคาตองไดรับมาตรฐานการบริการหลังการขาย  ISO 9000 Series  โดยตองมีเอกสาร

รับรองคุณภาพจากหนวยงานผูตรวจสอบคุณภาพ     นํามาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวด
ราคาซึ่งสํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวนิิจฉัยขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา 

2.7 ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิต     หรือผูแทนจําหนายในประเทศที่ถูกตองตามกฎหมายของ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร   เครื่องคอมพวิเตอรชนิดพกพา      เครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา     
เครื่องพิมพเลเซอรสี    และเครื่องสแกนเนอรที่ประกวดราคาครั้งนี้ 

กรณีผูเสนอราคาเปนผูแทนจําหนายตองมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งใหเปนตัวแทน
จําหนายในประเทศไทยที่ถูกตองตามกฎหมายจากผูผลิตหรอืผูแทนจําหนายในประเทศ
ที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัท หรือโรงงานผูผลิตโดยตรง (Authorized  Distributor) โดย   
นําหนังสือยืนยันการแตงตั้งใหเปนผูทนจําหนายมาแสดงในวนัยื่นซองประกวดราคา 

      2.8   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 พรอมประทับตราและรบัรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

                      (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 ... ชุด 
(2) แคตตาล็อกและเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(เอกสารหมายเลข 3) 

ตาม ขอ  4.4  ที่เปนตนฉบับ  1  ชุด    และสาํเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองอีก ....     ชุด 

(3) เอกสารแสดงคุณสมบัติตาม ขอ 2.5,  ขอ 2.6  และ ขอ 2.7  ที่เปนตนฉบับ  1 ชุด  
และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก .........  ชุด 

(4)  ใบเสนอราคาคาบํารุงรักษาฯ (เอกสารหมายเลข 2) ตามขอ 4.3  ที่เปนตนฉบับ 1 ชุด  
       และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตองอีก ........ ชุด 
(5) เอกสารหลักฐานตามที่กําหนดใน ขอ  4.6,  ขอ 10  และขอ 11 ที่เปนตนฉบับ 1 ชุด    

และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก ........  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… 
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4.   การเสนอราคา 
4.1 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอ ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไมมีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งส้ิน    ผูเสนอราคาตองเสนอราคาตามที่กําหนด
ในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชือ่ของผูเสนอราคาใหชัดเจน 

4.2  ผูเสนอราคาจะตองสงมอบและติดตั้งพัสดุที่เสนอ    ณ    สํานักงานสถิติแหงชาติ      (ศูนย 
       ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ)     ภายใน 120 วนั   นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา  
       ตามที่กําหนดใน ภาคผนวก ข. ของเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง 
       อิเล็กทรอนิกส ใหใชงานไดสมบูรณถูกตอง   โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจสอบ 
       ความครบถวนสมบูรณทุกรายการตามรายละเอียดที่กําหนดใน   ภาคผนวก  ก.       ของ 
       เอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   ใหใชงานไดสมบูรณ 
       ถูกตองตามสัญญา 
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  ท้ังปวงไวดวยแลว  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 
                 \การ... 
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การไดรับมาตรฐานตาง  ๆ    ของระบบคอมพวิเตอรและอุปกรณที่เสนอ   ที่เปนตนฉบับ   
1   ชุด  ซึ่งลงลายมือชื่อพรอมประทับตราในแคตตาล็อกและเอกสารทุกแผน          และ 
สําเนาที่ประทับตราและลงนามรับรองถูกตองอีก  ..  ชุด   ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และ 
เอกสารสวนที่  2   เพือ่ประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกลาวสํานักงานจะยึดไวเปน 
เอกสารทางราชการ  เอกสารที่เปนตนฉบับ 1 ชุด  และสําเนาอีก...  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   ผูเสนอราคาตองนําเครื่องไมโครคอมพวิเตอร ที่ย่ืนเสนอราคาครั้งนี้  จํานวน  2 
       ชุด  มาติดตั้งเพื่อทําการทดสอบคณุลักษณะและประสิทธิภาพการทํางาน  ตาม 
       รายละเอียดที่กําหนดในเอกสารแนบทายประกวดราคา         เพื่อใชประกอบการ 
       พิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา  ภายใน  2  วันทําการ  นับแตวันที่ไดรับแจง 
         จากคณะกรรมการฯ  ดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร   โดยทําการทดสอบที่กลุมพัสดุ   
         สํานักบริหารกลาง  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 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 
        \กิจกรรม... 
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 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    ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส       ในวันที่..... 
  ........................... 2553  ระหวางเวลา  10.00  น.  ถึง 11.30  น.   ณ   กลุมพัสดุ  สํานักบริหาร   
  กลาง   สํานักงานสถิติแหงชาติ  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร บี ชั้น 1 

        เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว      จะ 
         ไมรับเอกสารใด  ๆ  เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                        คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบัติของผูเสนอราคาแตละ 
รายวาเปนผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น         หรือเปนผูมีผล 
ประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตามขอ1.6(1)      
ณ   วันประกาศประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทัง้ตรวจสอบขอ 
เสนอตาม  ขอ  3.2   และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง 
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธอีื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว 

         หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง 
                         อิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง 

เปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการ 
เปนผูเสนอราคา  และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

                ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน           เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผล 
ประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอ 
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธิ ี
การทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน 
ราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค   อาจอุทธรณ 
 
            \คําส่ัง... 
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คําส่ังดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  3 วนั  นับแตวันที่ไดรับแจงจาก 
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 
      คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

4.9   ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัตดิังนี้ 
(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง  ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส 
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่  

 ราคา  11,380,000.- บาท  (สิบเอ็ดลานสามแสนแปดหมื่นบาทถวน) 
(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… 
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5.    หลักประกันซอง 
       ผูเสนอราคา   ตองวางหลักประกันซองพรอมกบัการยืน่ซองเอกสารขอเสนอทางดานเทคนิค    

เปนจํานวนเงิน    1,138,000.-  บาท   (หนึ่งลานหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถวน)   โดยหลักประกันซองจะตอง
มีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา       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   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)… 
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(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
อิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 
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… 
 



        -10- 

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     ตองทาํสัญญาซื้อขายตามแบบ 
สัญญาดังระบุใน ขอ  1.4  ภายใน 10 วัน  นบัถัดจากวันที่ไดรับแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร      และจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  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)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                      หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน    นบัถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด

ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

8.     การจายเงินตามสัญญา 
                                  สํานักงานจะชาํระเงินคาซื้อพัสดุ    เมื่อผูชนะการประกวดราคาซื้อ (ผูขาย)  ไดติดตั้งและสง 
มอบระบบคอมพิวเตอร  ภายใน  120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซือ้ขาย  ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดใน
เอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ ภาคผนวก ก.   และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับถูกตองเรียบรอย 
 
          9.    อัตราคาปรับ 

                     เมื่อครบกําหนดติดตั้งสงมอบตามสัญญาแลว ถาผูชนะการประกวดราคา  (ผูขาย)   ไมติดตั้ง
สงมอบระบบคอมพวิเตอรบางสวนหรือทั้งหมดใหแกสํานักงานภายในกําหนดเวลา     หรือสงมอบไมตรงตามสัญญา    
หรือมีคุณสมบตัิไมถูกตองตามสัญญาหรือติดตั้งแลวเสร็จและสงมอบภายในกําหนด     แตใชงานไมไดครบถวนตาม
สัญญา  สํานักงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแตบางสวนได 

                   \กรณี... 



            -11- 
 

                        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.   การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 

         ผูชนะการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดัง 
ระบุใน ขอ 1.4  แลว        ตองใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร   ณ    สถานทีต่ิดตั้งเครื่อง 
On-Site Service (ติดตั้งใชงาน  ณ  สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ทุก 3 เดือน
ตอ 1 ครั้ง  และตองรับประกันความชาํรุดบกพรองของระบบคอมพิวเตอรที่ซื้อขายภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป   
นับถัดจากวันทีสํ่านักงานไดตรวจรับถูกตองเรียบรอย ถาภายในระยะเวลาดังกลาวการติดตั้งหรือระบบคอมพวิเตอร
ชํารุดบกพรองหรือใชงานไมไดทั้งหมดหรือแตบางสวนและความชาํรุดบกพรองของการติดตั้งหรือระบบคอมพิวเตอร
เกิดขึ้นโดยมิใชความผิดของสํานักงาน   ผูชนะการประกวดราคาตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการ
ไดดีดังเดิม  หรือเปล่ียนอุปกรณใหม    โดยตองเริ่มจัดการซอมแซมแกไขภายใน  48  ชั่วโมง   นับแตเวลาที่ไดรับแจง
ดวยวาจา หรือลายลักษณอักษรจากสํานักงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน   โดยผูชนะการประกวดราคา
ตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น  

       หากผูชนะการประกวดราคา(ผูขาย)ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดีดังเดิมหรือไมสามารถ 
เปล่ียนสิ่งของใหใหมภายในระยะเวลาดังกลาว     สํานักงานมีสิทธิที่จะนําส่ิงของดังกลาวใหบุคคลภายนอกทําการ
ซอมแซมแกไข         โดยผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ตองเปนผูออกคาใชจายในการจางบุคคลภายนอกทําการ
ซอมแซมแกไขทั้งสิ้นแทนสํานักงาน 
 

11   การใหบรกิารตาง ๆ 
11.1  ผูชนะการประกวดราคาตองรับผิดชอบคาใชจายตาง  ๆ   ในการติดตั้งคอมพิวเตอรและ 

  อุปกรณที่เสนอ  ตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ ภาคผนวก ก. 
  ใหทํางานไดสมบูรณถูกตองตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ  

11.2 ผูชนะการประกวดราคาตองรับประกันเครื่องไมโครคอมพวิเตอร เครื่องคอมพิวเตอรชนิด
พกพา  เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา  และเครื่องพิมพชนดิเลเซอรสี ที่เสนอราคา     ใน   

  ระยะเวลาไมนอยกวา  3  ป  หลังผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
                \ระหวาง... 
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   ระหวางการรับประกันความชาํรุดบกพรอง  3  ป   ของเครื่องไมโครคอมพวิเตอร 
          และเครื่องคอมพวิเตอรชนิดพกพา หากจอภาพเกิดจุดขาวขึ้นตามขอกําหนดการรับรอง 

  ผลิตภัณฑ  ผูชนะการประกวดราคาตองดําเนินการเปลี่ยนจอภาพใหใหมทันที  โดยไมม ี
  เงื่อนไขและไมคิดคาใชจายกับทางสํานักงานทั้งส้ิน 

     ทั้งนี้      ในระหวางระยะเวลาประกัน ผูชนะการประกวดราคาตองเขาดําเนินการ 
 ซอมแซมแกไขเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ ณ สถานที่ติดตั้งเคร่ือง(On-Site Service) 

 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  เงินคาพัสดุสําหรับการจัดซื้อคร้ังนี้           ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจาํป  
          งบประมาณ พ.ศ.2553   การลงนามในสัญญาจะทาํไดตอเมื่อสํานกังานไดรับอนุมัติ 
          ใหใชเงนิงบประมาณ       และผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติไดอนุมัติใหจัดซื้อ 
          แลวเทานั้น 
14.2  กรณีบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใด ๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์  หรือ 

สิทธิบัตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และหรือ SOFTWARE  ที่ประกวดราคา โดยสํานักงาน  
ไมไดแกไขดัดแปลงไปจากทีป่ระกาศประกวดราคา         ผูชนะการประกวดราคาตอง 
ดําเนินการทั้งปวงเพื่อใหการกลาวอางหรือการเรียกรองระงับส้ินไปโดยเร็ว   ถาผูชนะ 
การประกวดราคาไมอาจทําได               และสํานักงานตองรับผิดชดใชคาเสียหายให  
บคุคลภายนอกเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกลาว          ผูชนะการ 
ประกวดราคาตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย       คาใชจายรวมทั้งคาฤชาธรรมเนียม 
ตาง  ๆ  แทนสํานักงาน 
                \ทั้งนี้... 
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                        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) 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 
           พิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสียหายอื่น   (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 
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                        ราง 
  เอกสารแนบทายการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

เรื่อง   การจดัซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอรระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อทดแทน  
                                              และเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร 

ตามประกาศสํานักงานสถติิแหงชาต ิ
                                                ลงวันที่ ............................                                  
                                                          ------------------ 
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร โครงการระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อทดแทน 
และเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ความเปนมาของโครงการ 
       สํานักงานสถิติแหงชาติ  มีความตองการเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการประมวลผลขอมูล เพือ่ผลิตขอมูล
สารสนเทศอยางตอเนื่อง สําหรับการประกอบการตัดสินใจการบริหารงาน  การกําหนดนโยบายของผูบริหารในระดับ
ตาง  ๆ   ของประเทศ  เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูในปจจบุนั     เชน  ไมโครคอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอรพกพา  เครื่องพิมพ ฯลฯ   เปนเครื่องรุนเกาไมมีประสิทธิภาพ  ไมสามารถรองรับการเชื่อมตอกับอุปกรณ
รุนใหมได   
         นอกจากนั้น เครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณคอมพวิเตอรสวนใหญมอีายุการใชงานที่มาก             ทําใหเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรเร่ิมเสียหายและเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานไดอยางเต็มที่    
          ฉะนั้น เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรที่จัดหาในโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอรนี้    จึงจาํเปนอยางยิ่งสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลขอมูล 
ซึ่งมีปริมาณเพิม่ขึ้นทุก ๆ ป    ทําใหการตอบสนองงานของสํานักงานสถิติแหงชาติเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพใน
ภาวะปจจบุัน       

2. วัตถุประสงค 
2.1   เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณที่มีอายกุารใชงานเกินกวา  5  ป  ที่ชาํรุดและเสื่อมสภาพ 
2.2   เพื่อใหมีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ประสิทธิภาพ ในการประมวลผลขอมูลสถิติ   เพือ่ผลิตขอมูลสาร    

             สนเทศของโครงการสํามะโน/สํารวจตาง ๆ  ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
2.3   เพื่อใหมีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่สามารถรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจบุันได   

3. ขอบเขตของงาน 
     จัดหาและตดิตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรและอปุกรณ 

3.1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1          จํานวน    188 เครื่อง 
3.2 เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2          จํานวน    12 เครื่อง 
3.3 เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพาสําหรับงานประมวลผล          จํานวน 18    เครื่อง 
3.4 เครื่องพิมพชนดิเลเซอรขาวดํา แบบ Network                         จํานวน 73    เครื่อง 
3.5 เครื่องพิมพชนดิเลเซอรสี สําหรับสํานักงาน                           จํานวน 4   เครื่อง 

     \3.6… 



รางเอกสารแนบทายประกวดราคาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อทดแทนฯ 

 
                                                       -2- 
 

3.6 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก A4 สําหรับสํานักงาน                      จํานวน 15   เครื่อง 
3.7 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก A3 สําหรับสํานักงาน                      จํานวน 1   เครื่อง 
3.8 เครื่องพิมพชนดิ Dot Matrix Printer แบบแครยาว                  จํานวน 3   เครื่อง 
3.9 เครื่องสแกนเนอรระดับศูนยบริการ  จํานวน 12 เครื่อง 
3.10  เครื่องพิมพดิจติอล                                                                 จํานวน     1  เครื่อง 
 

4.  รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
      4.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามท่ีกําหนดใน  ภาคผนวก ก. 
      4.2   เครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่เสนอตองมีศูนยบริการเปนของตนเองหรือเปนศูนยบริการของเจาของผลิตภัณฑ 

         (Service  Center)   และตองไดรับมาตรฐาน   ISO 9000 Series   จํานวนไมนอยกวา  10  แหง     โดยระบุชือ่ 
         และที่ตั้งศูนยบริการ  (Service Center)   หรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง        พรอมรายละเอียดชื่อผูติดตอ   
         เบอรโทรศัพท  เอกสารยืนยันพรอมผลงานการเปนตวัแทนใหบริการ      ที่ตองนํามาแสดงในวันยื่นเอกสาร 
         ประกวดราคาซื้อ 

         ทั้งนี้   สํานักงานฯ  สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรองที่เสนอมานั้น เพื่อ  
 ประกอบการพิจารณา 

4.3  เครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพาที่เสนอ     ตองรับประกันความชํารุดบกพรอง 
       ไมนอยกวา 3 ป  หลังผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ     ในระหวางการรับประกันความ 
       ชํารุดบกพรอง ผูชนะการประกวดราคาตองเขามาดําเนินการซอมแซม   ณ    สถานที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site  
       Service)  โดยไมคิดคาอะไหล  คาบริการใด ๆ  ทั้งส้ิน  สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ดังตอไปนี้ 

               4.3.1   เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1   (ภาคผนวก ก. ขอท่ี 1)        
               4.3.2   เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2   (ภาคผนวก ก. ขอท่ี 2)            
               4.3.3   เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพาสําหรับงานประมวลผล         (ภาคผนวก ก. ขอท่ี 3)                  

       4.4   การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
               ผูเสนอราคาที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูเสนอราคาและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร 
               และอุปกรณที่จัดหา ตองนําเครื่องไมโครคอมพวิเตอรที่เสนอราคา  จํานวน  2  ชุด  มาติดตั้ง   เพื่อทดสอบ 
               คุณลักษณะและประสิทธิภาพการทํางาน    ณ    สํานักงานสถิติแหงชาติ ภายใน 2 วันทําการ   นับแตวันที ่
               ไดรับแจงดวยวาจา หรือลายลักษณอักษรจากคณะกรรมการฯ การทดสอบมีรายละเอียด ดังนี้ 

   4.4.1   สถานที่ทําการทดสอบ    กลุมพสัดุ สํานกังานสถิติแหงชาติ(ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ)  
                                                                   อาคาร B ชั้น 1 
 
                      \4.4.2.กําหนด... 
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   4.4.2   กําหนดการทดสอบ         วันที่  1  ของการทดสอบ 
09.00 น. – 10.30 น.    ผูเสนอราคาติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและโปรแกรม 
                                           สําหรับใชในการทดสอบ 
10.30 น. – 12.00 น.    1.  ตรวจสอบ Base Score  ของ  Performance  ไมต่ํากวา 4.0 
                                                โดยใชเครื่องมือวัดจาก MS Windows 

   2.  ตรวจสอบคุณลักษณะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรม 
        ตรวจสอบ 

                            12.00 น.                       เร่ิมทดสอบประสิทธิภาพเครื่องไมโครคอมพิวเตอรตอเนื่อง เปนเวลา 
                  24  ชั่วโมง  

                            วันที่  2  ของการทดสอบ 
                            13.30 น.                             ตรวจสอบผลการทดสอบ 
 4.4.3   วิธีการทดสอบ  

              4.4.3.1    ผูเสนอราคาจะตองนําเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรง 
      ตามเอกสารที่ยื่นเสนอราคาตอสํานักงานสถิติแหงชาติ  จํานวน  2  ชุด ที่เปนเครื่องใหม 
                             มาติดตั้งและทดสอบ      พรอมเตรียมแผน  CD-RW  เทาจํานวนเครื่องมาเพื่อใชในการ 
                             ทดสอบการทํางานของ  CD         โดยเริ่มจากการตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องและ 
                             ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานตามลําดับ 
              4.4.3.2   ขั้นตอนการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะเปนดังนี้ 

               -  ใชโปรแกรม  BurnInTest Pro V 6.0 และ CPU-Z ในการตรวจสอบคุณลักษณะ 
                  ฮารดแวรตรงตามที่กําหนด และเก็บขอมูลไวเพื่อการตรวจรับ 

                                         -  ถายภาพตัวเครื่องคอมพวิเตอรที่นํามาทดสอบเพื่อใชในการตรวจรับ 
                                         -  สํานักงานสถิติแหงชาติจัดเตรียมระบบสํารองไฟฟาระหวางการทดสอบ 

4.4.3.3  ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องไมโครคอมพวิเตอร 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 
   4.4.3.4  การทดสอบประสิทธิภาพ หากเครื่องไมโครคอมพวิเตอรที่นํามาทดสอบเกิดความเสียหาย 
                จากกระบวนการทดสอบผูเสนอราคาจะเรียกคาเสียหายจากสํานักงานสถิติแหงชาติไมได 

        4.4.4  เกณฑการตัดสนิ  
                  4.4.4.1   เครื่องที่ผานการทดสอบ   หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมเกิดการหยุดการทํางานของระบบ  
                                (System Hang)  ระหวางการทดสอบตอเนื่องเปนเวลา 24 ชั่วโมง และไมพบขอผิดพลาดที่ 
                                รายแรง 

       \4.4.4.2… 
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4.4.4.2 ผูเสนอราคาที่ผานการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะและประสทิธิภาพการทํางานของเครื่อง 
             ไมโครคอมพิวเตอรจะไดรับการพิจารณาใหเขาเสนอราคาตอไป 

4.5  ลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 
ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใด ๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร

เกี่ยวกับอุปกรณ และหรือ ฮารดแวร ซอฟตแวรที่เสนอ        ผูชนะการประกวดราคา ตองดําเนินการทั้งปวง 
เพื่อใหการกลาวอางหรือการเรียกรองดังกลาวระงับส้ินไปโดยเร็ว   ผูชนะการประกวดราคา ตองเปนผูชําระ
คาเสียหายและคาใชจายตาง  ๆ  ที่เกิดขึ้นทั้งหมด  

4.6  การบริหารงานโครงการ 
                     4.6.1  ผูชนะการประกวดราคาตองจัดทํารายละเอียดการบริหารโครงการเสนอตอสํานักงานสถิติ    

        แหงชาติโดยครอบคลุมในเรื่องกิจกรรมในการดําเนินการติดตั้ง 
                     4.6.2  ผูชนะการประกวดราคาตองจัดเตรียมรายงานและเขามานําเสนอรายงานความกาวหนาใน 
                               การติดตั้งใหกับคณะกรมการตรวจรับของสํานักงานสถิติแหงชาติทุก  1  เดือน 

4.7   คาใชจายในการติดตั้งระบบ 
    ผูชนะการประกวดราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่       

                      สํานักงานสถิติแหงชาติ ใหใชงานไดสมบูรณถูกตองตามสัญญา 

4.8   เอกสารและคูมือ 
        ผูชนะการประกวดราคาตองรวบรวมเอกสารที่เปนคูมือทางเทคนิคเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร  
  และอุปกรณที่มีมากบัผูผลิตมอบใหกับสํานกังานสถิติแหชาติในวันสงมอบและติดตั้งเครื่อง 

4.9   การบํารงุรักษาและการใหบริการ 
                        4.9.1   หลังผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูชนะการประกวดราคาตองใหบริการ 
                                  ดูแลบาํรุงรักษาและซอมแซมแกไข เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เสนอ ทุก  3  เดือน    ที ่
                                  สํานักงานสถิติจังหวัดที่ติดตั้งเครื่องคอมพวิเตอรและอุปกรณ    โดยผูชนะการประกวดราคา 
                                  จัดการซอมแซมแกไขใหใชงานไดตามปกติ ภายใน  48 ชั่วโมง   หลังจากไดรับแจงดวยวาจา 
                                  หรือลายลักษณอักษรจากเจาหนาที่ของสํานักงานฯ กรณีไมสามารถซอมแซมแกไขใหใชงาน 
                                  ไดตามปกติ  ผูชนะการประกวดราคาตองนําคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่มีคุณภาพและความ 
                                  สามารถในการใชงานเทียบเทาหรือดีกวามาใหใชแทน      โดยไมคดิคาใชจายใด  ๆ  เพิ่มเติม 
                                  กบัทางสํานักงานฯ 
                        4.9.2  ระหวางการรับประกัน  3  ป     ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร  และเครื่องคอมพิวเตอรพกพา      
                                  หากจอภาพเกิดจุดขาวขึ้นตามขอกาํหนดการรับรองผลิตภัณฑ       ผูชนะการประกวดราคา 
                                  ตองดําเนินการเปลี่ยนจอภาพใหใหมทันที         โดยไมมีเงื่อนไข และไมคิดคาใชจายกับทาง 
                                  สํานักงานฯ ทั้งสิ้น 
               \4.10… 
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              4.10   การติดตั้ง 
                        4.10.1   ติดตั้ง   ณ    สํานักงานสถิติแหงชาติ  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  อาคาร B  

           กรุงเทพมหานคร  ตามท่ีกําหนดใน ผนวก ข. 
4.10.2 ผูชนะการประกวดราคาตองจดัแบงเนื้อท่ีของ HD ของเครื่องไมโครคอมพวิเตอรออกเปน  
             OS Partition และ Data Partition ออกจากกันโดยใหมีเนื้อท่ีในสวน OS Partition  ขนาด  
             100 GB พรอมจัดทาํแผน  Recovery  ใหใหม เพือ่ Recovery  กลับมาแลวได  Partition   
             เหมอืนเดิมที่แบงไว 

                                                           
 5.   ระยะเวลาในการดําเนนิโครงการ 
              ผูชนะการประกวดราคา จะตองสงงานทั้งหมดภายใน  120  วันหลังจากวันลงนามในสัญญา  และตองแจง  
        กําหนดเวลาสงมอบงานใหสํานักงานสถิติแหงชาติทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 15 วันทําการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         \ภาคผนวก ก. 
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                                                  ภาคผนวก  ก. 

 
1.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน   188  เครื่อง 
     มีรายละเอยีด ดังนี้ 

1.1 ม ีCPU ชนิด Core i  Series  หรือดีกวา ความเร็วไมนอยกวา 3.2 GHz  
1.2 มี Mainboard ชนิด Chipset หลัก เปนผูผลิตเดียวกันกับ CPU  
1.3 มี BIOS เปนยี่หอเดียวกันกับเครื่องที่เสนอ 
1.4 มี Main Memory ชนิด DDR3 (1333 MHz) หรือดีกวา ไมนอยกวา 2 GB และขยายไดไมนอยกวา 4 GB 
1.5 มี Slot สําหรับใส Memory ไมนอยกวา 4  Slot 
1.6 มี Hard Disk ชนิด SATA II ขนาดไมนอยกวา 320 GB ความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาท ี
1.7 มี Optical Drive ชนิด DVD-RW  จํานวน 1 หนวย 
1.8 มี จอสีชนิด LCD With Speaker ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จาํนวน 1 หนวย (not wide screen)  และมี

คุณสมบัติดังนี้ 
- หากมีจุดเสียในระยะเวลารับประกัน ตองเปลี่ยนจอใหม  
- มี Resolution ไมนอยกวา 1280 x 1024 pixels 
- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา  500:1   
- มี Brightness ไมนอยกวา  250 cd/m2  
- มี Response Time ไมเกิน 5 ms    
- มี Interface แบบ Analog (VGA D-sub) และ Digital (DVI) 

1.9 มี Network Interface แบบ 10/100/1000   จํานวน 1 หนวย   
1.10 มี Slot แบบ PCI ไมนอยกวา 2 หนวย , PCI Express (x16 หรือ x1) รวมไมนอยกวา 2 หนวย  
1.11 มี Interface แบบ USB จํานวนรวมไมนอยกวา  8 หนวย อยูดานหนาไมนอยกวา 2  หนวย 
1.12 มี Internal Multimedia Card Reader  จํานวน 1 หนวย 
1.13 มี VGA Card แยกจากหนวยความจาํหลักไมนอยกวา 512 MB 
1.14 มี ระบบ Hardware Security TPM 1.2 (Trusted Platform Module) หรือดีกวา 
1.15 มี Power Supply ไมนอยกวา 300 Watts  
1.16 มี เมาสและคียบอรด แบบ USB จํานวนอยางละ 1 หนวย พรอมแผนรองเมาส 
1.17 มี เครื่องคอมพวิเตอร, จอภาพ, คียบอรด เปนยี่หอเดยีวกันโดยมีสัญลักษณของบริษัทผูผลิตแบบถาวร  
1.18 มี แผน Master CD หรือ DVD Recovery System เปนเครื่องหมายการคาเดียวกันกับผูผลิต และตอง

สามารถทํางานภายใตระบบปฏิบัติการที่เสนอได 
1.19 ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  Microsoft Windows  7  Professional หรือดีกวา มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย  
1.20 ติดตั้งโปรแกรม Browser  รุนลาสุด ดังตอไปน้ี Google Crome , Firefox    

\1.21… 



รางเอกสารแนบทายประกวดราคาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อทดแทนฯ 

       -7- 
 

1.21 ติดตั้งโปรแกรม Open Source Software Chantra รุนลาสุด  ดังตอไปน้ี Dia, FreeMind, GanttProject , 
OpenOffice.org , PDFCreator , 7-Zip และ GIMP   พรอมแผนติดตั้งและเอกสารแนะนําการใชงาน 

1.22 มีซอฟตแวรในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร (Desktop Management)  
1.23 ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน หรือองคกรที่รับรองมาตรฐานความปลอดภัยอุปกรณคอมพิวเตอร 

(Safety Agency) ไดแก CB,  UL หรือ   EN  หรือ  CSA   หรือ IEC   หรือ TUV   หรือ NEMKO  หรือ ETL 
SEMKO    หรือ มอก. 1561-2548  

1.24 ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันหรือองคกรที่รับรองมาตรฐานการแพรกระจายคลื่นไฟฟา 
(Radiated Electric Field Emissions) ไดแก  FCC  หรือ  EN  หรือ ICES  หรือ  VCCI  หรือ AS/NZS 
หรือ CNS  หรือ CE  หรือ มอก. 1956-2548 

1.25 มีเอกสารยืนยันเพื่อใชอางอิงรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของเครื่องคอมพิวเตอรตองปรากฏชื่อผลิตภัณฑ 
(Product Name) และรุน  (Product Series) อยางชัดเจนตรงกับรุนที่เสนอ 

1.26 เครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอตองเปนรุนที่ปรากฏในเว็บไซตของ  Microsoft ที่ผานการทดสอบ HCL 
(Hardware Compatible List) กับระบบปฏบิัติการ  Windows 7  

2.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน   12  เครื่อง 
    มีรายละเอยีดดังนี้ 

2.1  ม ีCPU ชนิด Core i  Series  หรือดีกวา ความเร็วไมนอยกวา 3.2 GHz  
2.2  ม ีMainboard ชนิด Chipset หลักเปนผูผลิตเดียวกันกับ CPU 
2.3  มี BIOS เปนยี่หอเดียวกันกับเครื่องที่เสนอ 
2.4  ม ีMain Memory ชนิด DDR3 (1333 MHz) หรือดีกวา ไมนอยกวา 2 GB และขยายไดไมนอยกวา 4 GB 
2.5  มี Slot สําหรับใส Memory ไมนอยกวา 4  Slot 
2.6  ม ีHard Disk ชนิด SATA II ขนาดไมนอยกวา 320 GB ความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาท ี
2.7  มี Optical Drive ชนิด DVD-RW  จํานวน 1 หนวย 
2.8  ม ีจอสีชนิด LCD With Speaker ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จาํนวน 1 หนวย (not wide screen)  และมี

คุณสมบัติดังนี้ 
- หากมีจุดเสียในระยะเวลารับประกัน ตองเปลี่ยนจอใหม  
- มี Resolution ไมนอยกวา 1280 x 1024 pixels 
- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา  500:1   
- มี Brightness ไมนอยกวา  250 cd/m2  
- มี Response Time ไมเกิน 5 ms    
- มี Interface แบบ Analog (VGA D-sub)  และ Digital (DVI) 

2.9   ม ีNetwork Interface แบบ 10/100/1000   จํานวน 1 หนวย   
2.10  ม ีSlot แบบ PCI ไมนอยกวา 2 หนวย,  PCI Express (x16 หรือ x1) รวมไมนอยกวา 2 หนวย 
                   \2.11... 
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2.11  ม ีInterface  แบบ USB จํานวนรวมไมนอยกวา  8  หนวย อยูดานหนาไมนอยกวา 2  หนวย 
2.12  ม ีInternal Multimedia Card Reader   จํานวน  1  หนวย 
2.13  ม ีVGA Card แยกจากหนวยความจําหลักไมนอยกวา 512 MB 
2.14  ม ีระบบ Hardware Security TPM 1.2 (Trusted Platform Module) หรือดีกวา  
2.15  มี Power Supply ไมนอยกวา 300 Watts 
2.16  มี เมาสและคียบอรด แบบ USB จํานวนอยางละ 1 หนวย พรอมแผนรองเมาส 
2.17  มี เครื่องคอมพิวเตอร, จอภาพ, คียบอรดเปนยี่หอเดียวกันโดยมีสัญลักษณของบริษทัผูผลิตแบบถาวร 
2.18  ม ีแผน Master CD หรือ DVD Recovery System เปนเครื่องหมายการคาเดียวกันกับผูผลิต และตอง  
         สามารถทํางานภายใตระบบปฏิบัติการที่เสนอได 
2.19 ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 Professional หรือดีกวา มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม 

กฎหมาย 
2.20 ติดตั้งโปรแกรม Browser  รุนลาสุด ดังตอไปน้ี Google Crome , Firefox  
2.21 ติดตั้งโปรแกรม Open Source Software Chantra รุนลาสุด  ดังตอไปน้ี  Dia, FreeMind, GanttProject , 

OpenOffice.org , PDFCreator , 7-Zip และ GIMP   พรอมแผนติดตั้งและเอกสารแนะนําการใชงาน 
2.22 มีซอฟตแวรในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร (Desktop Management) 
2.23 ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน หรือองคกรที่รับรองมาตรฐานความปลอดภัยอุปกรณคอมพิวเตอร 

(Safety Agency) ไดแก  CB,   UL  หรือ  EN  หรือ  CSA  หรือ IEC  หรือ TUV หรือ NEMKO หรือ ETL 
SEMKO  หรือ มอก. 1561-2548 

2.24 ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันหรือองคกรที่รับรองมาตรฐานการแพรกระจายคลื่นไฟฟา  
      (Radiated Electric Field Emissions) ไดแก  FCC  หรอื  EN  หรือ ICES  หรือ  VCCI  หรือ AS/NZS  
      หรือ CNS  หรือ CE  หรือ มอก. 1956-2548 

2.25 มีเอกสารยืนยันเพื่อใชอางอิงรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของเครื่องคอมพิวเตอร ตองปรากฏชื่อผลิตภัณฑ 
(Product Name) และรุน  (Product Series) อยางชัดเจนตรงกับรุนที่เสนอ 

2.26 เครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอตองเปนรุนที่ปรากฏในเว็บไซตของ  Microsoft ที่ผานการทดสอบ HCL 
(Hardware Compatible List) กับระบบปฏบิัติการ  Windows 7  

 
3.  เครื่องคอมพิวเตอรชนดิพกพาสําหรบังานประมวลผล  จํานวน   18  เครื่อง 
    มีรายละเอยีด ดังนี้ 

3.1 มี CPU ชนิด 2 แกน SU Series แบบ ประหยัดพลังงาน  ความเร็วไมนอยกวา 1.3 GHz (3 MB L2) หรือ 
  ดีกวา  
3.2 มี Main Memory ชนิด DDR3 หรือดีกวาไมนอยกวา 2 GB และขยายไดไมนอยกวา 4 GB 
3.3 มี Mainboard  ชนิด Chipset  หลักเปนผูผลิตเดียวกันกับ CPU    
3.4 มี Hard Disk ชนิด SATA ขนาดความจุไมนอยกวา 320 GB  

               \3.5… 
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3.5 มี Optical Drive  ชนิด DVD-RW จํานวน 1 หนวย  
3.6 ม ีจอภาพขนาด 12-15 นิ้ว ทีม่ีความละเอียดไมนอยกวา 1366x768  pixels หรือดีกวา 
3.7 ม ีVGA ชนิด Graphics Media Accelerator 4500MHD หรือดีกวา 
3.8 ม ีNetwork Interface แบบ 10/100/1000 จาํนวน 1 หนวย   
3.9 มี Built-in Wireless LAN(Wi-Fi) , Bluetooth, Sound & Speaker 
3.10 มีพอรท USB 2.0 ไมต่ํากวา 3 หนวย 
3.11 มี Internal Multimedia Card Reader  
3.12 มี กลอง Webcam , Software , Driver และ Optical Mouse พรอมแผนรอง 
3.13 มี การใชงานแบตเตอรีไดไมนอยกวา  8 ชั่วโมง  
3.14 มี น้ําหนักไมเกนิ 1.8 kg.  รวมแบตเตอรี่ 
3.15 ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  Microsoft Windows 7  Professional หรือดีกวา มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย  
3.16 ติดตั้งโปรแกรม Browser  รุนลาสุด ดังตอไปน้ี Google Crome , Firefox  และ IE  
3.17 ติดตั้งโปรแกรม Open Source Software Chantra รุนลาสุด  ดังตอไปน้ี  Dia, FreeMind, GanttProject , 

OpenOffice.org , PDFCreator , 7-Zip และ GIMP   พรอมแผนติดตั้งและเอกสารแนะนําการใชงาน 
3.18    ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน หรือองคกรที่รับรองมาตรฐานความปลอดภัยอุปกรณคอมพิวเตอร  
          (Safety Agency) ไดแก UL หรือ EN หรือ CSA หรือ IEC หรือ TUV หรือ NEMKO หรือ ETL SEMKO  
          หรือ  มอก. 1561-2548 
3.19    ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันหรือองคกรที่รับรองมาตรฐานการแพรกระจายคลื่นไฟฟา  
          (Radiated Electric Field Emissions) ไดแก FCC หรือ EN หรือ ICES หรือ VCCI หรือ AS/NZS หรือ  
           CNS หรือ CE   หรือ มอก. 1956-2548 
3.20    มีเอกสารยนืยันเพื่อใชอางองิรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของเครื่องคอมพวิเตอร ตองปรากฏชื่อผลิตภัณฑ  
          (Product Name) และรุน (Product Series) อยางชัดเจนตรงกับรุนที่เสนอ 
3.21   มีกระเปาใสเครื่องและอุปกรณ ปองกนัการกระทบกระเทือนได 

 
4.  เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดําแบบ Network    จํานวน   73  เครื่อง 
    มีรายละเอยีด ดังนี้ 

4.1 เปนเครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาว-ดํา (Monochrome Laser) 
4.2 มีความเร็วในการพิมพไดสูงสุดถึง 40 แผนตอนาที ที่กระดาษขนาด A4 
4.3 มีหนวยประมวลผล (Processor) ความเร็วไมนอยกวา 400 MHz  
4.4 มีความละเอียดในการพิมพจากตัวเครื่อง(Hardware) ไมนอยกวา 1200 x 1200 dpi โดยใหความคมชัด

ทั้งการพิมพขอความและกราฟก 
4.5 มีหนวยความจาํมาตรฐานไมต่ํากวา 128 MB และสามารถขายเพิ่มเติมไดไมนอยกวา 320 MB 

          \4.6… 
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4.6 มีถาดปอนบรรจุกระดาษเขาสามารถบรรจุกระดาษไดไมต่ํากวา 500 แผน และมีถาดแบบอเนกประสงค 
(Multipurpose tray) บรรจุไดไมต่ํากวา 50 แผน 

4.7 สามารถสั่งพิมพบนกระดาษหนาและหลังไดโดยอัตโนมัติ (Automatic Duplex) 
4.8 สามารถพิมพบนกระดาษขนาด  A4 และ Letter และ Legal และ Custom เปนอยางนอย 
4.9 มีภาษาของเครื่องพิมพเปนแบบ PCL6 และ Postscript 3 emulation 
4.10 มีชองสําหรับการเชื่อมตอกบัเครื่องคอมพิวเตอรแบบ Parallel หรือ USB 2.0 
4.11 มี Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 และแบบเครือขาย Built-in 10/100 Ethernet BaseTX 
4.12 สามารถใชไดกับระบบปฏบิัติการ Windows 2000, XP, Vista  
4.13 มี Monthly Duty Cycle ไมต่ํากวา 100,000 แผน 

 
5.  เครื่องพิมพชนิดเลเซอรสี สําหรับสํานกังาน  จํานวน   4  เครื่อง 
    มีรายละเอยีด  ดังนี้ 

5.1 เปนเครื่องพิมพชนิดเลเซอรสี (Color Laser Printer) 
5.2 มีความเร็วในการพิมพสีและขาวดําไดสูงสุด 32 แผนตอนาที ที่กระดาษขนาด A4 
5.3 มีหนวยประมวลผล (Processor)  ความเร็วไมนอยกวา 800 MHz 
5.4 มีความละเอียดในการพิมพจากตัวเครื่อง(Hardware) ไมนอยกวา 600 x 600 dpi  
5.5 มีถาดปอนแบบล้ินชัก (Cassette Tray) บรรจุกระดาษเขาไดไมต่ํากวา 500 แผน และถาดแบบ

อเนกประสงค (Multipurpose Tray) บรรจุกระดาษเขาไดไมต่ํากวา 100 แผน 
5.6 สามารถสั่งพิมพบนกระดาษหนาและหลังไดโดยอัตโนมัติ (Automatic Duplex) 
5.7 สามารถพิมพบนกระดาษขนาด A4, A5 และ Letter 
5.8 มีหนวยความจาํที่มาพรอมกับเครื่องพิมพไมนอยกวา 256 MB สามารถขายเพิ่มเติมได 
5.9 มีภาษาของเครื่องพิมพเปนแบบ PCL5c, PCL6 และ Postscript 3 emulation  
5.10 ม ีInterface แบบ USB2.0 และแบบเครือขาย Built-in 10/100 Ethernet BaseTX 
5.11 สามารถใชไดกับระบบปฏบิัติการ Windows 2000, XP, Vista 
5.12 มี Monthly Duty Cycle ไมต่ํากวา 100,000 แผน 

 
6.  เครื่องพิมพแบบฉีดหมกึ A4 สําหรับสํานักงาน (INKJET Printer)   จํานวน   15  เครื่อง 
    มีรายละเอยีด ดังนี้ 

6.1 มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
6.2 มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800 x 1,200 dpi 
6.3 มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 35 หนาตอนาที 
6.4 มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 35 หนาตอนาที 
6.5 มีหนวยความจาํไมนอยกวา 32 MB 
                \6.6… 
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6.6 มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 
6.7 มีถาดปอนบรรจุกระดาษเขาไดไมต่ํากวา 100 แผน  
6.8 สามารถใชไดกับ A4 และ Letter และ Legal และ Custom 
6.9 สามารถใชไดกับระบบปฏบิัติการ Windows 2000, XP, Vista 
6.10 มี Monthly Duty Cycle ไมต่ํากวา 6,000 แผน 

      
7.  เครื่องพิมพแบบฉีดหมกึ A3 สําหรับสํานักงาน (INKJET Printer)   จํานวน   1  เครื่อง 
     มีรายละเอยีด ดังนี้ 

7.1 มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 1,200 x 600  dpi 
7.2 มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4800 x 1200  dpi 
7.3 มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 35  หนาตอนาท(ีA4) 
7.4 มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา  35 หนาตอนาที (A4) 
7.5 มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 
7.6 มีหนวยประมวลผลความเร็วไมนอยกวา 190 MHz 
7.7 มีหนวยความจาํไมนอยกวา 32 MB 
7.8 มีถาดปอนบรรจุกระดาษเขาไดไมต่ํากวา 200 แผน  
7.9 สามารถใชไดกับ A3 , A4 และ A5 
7.10 สามารถใชไดกับระบบปฏบิัติการ Windows 2000, XP, Vista 
7.11 มี Monthly Duty Cycle ไมต่ํากวา 6,000 แผน 
      

8.  เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครยาว จํานวน   3  เครื่อง 
     มีรายละเอยีด ดังนี้ 

8.1 มีจํานวนหัวพมิพไมนอยกวา 24 เข็มพิมพ 
8.2 มีความยาวของแครพิมพไมนอยกวา 15 นิ้ว 
8.3 มีความเร็วขณะพิมพราง ขนาด 10 ตัวอักษรตอน้ิว ไดไมนอยกวา 300 ตัวอักษรตอวินาท ี
8.4 มีความเร็วขณะพิมพตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรตอน้ิว ไดไมนอยกวา 100 ตัวอักษรตอ

วินาที 
8.5 มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมนอยกวา 360 X 360 จุดตอน้ิว 
8.6 มีหนวยความจาํ แบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB 
8.7 มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 

 
        \9.เครื่อง... 
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9.  เครื่องสแกนเนอรระดบัศูนยบริการ   จํานวน   12  เครื่อง 
     มีรายละเอยีด ดังนี้ 

9.1 สามารถรองรับการสแกนแบบ มีระบบปอนกระดาษอัตโนมตัิ (Auto Document Feeder) 
9.2 มีระบบตรวจจบัแสงและแปลงสัญญาณภาพ (Image Sensor) แบบ Color CCD 
9.3 สามารถสแกนเอกสารสีที่มีขนาดกระดาษ A4 และ Legal ได 
9.4 สามารถทําการสแกนเอกสารทั้งแบบหนาเดียว (Simple) และสองหนาพรอมกัน (Duplex) ได 
9.5 มีถาดวางกระดาษสําหรับโหมดปอนกระดาษอัตโนมัติ รองรบักระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
9.6 มีความเร็วในการสแกนเอกสารหนาเดียว(Simplex) ไดไมนอยกวา 40 แผน/นาทีที่ความละเอียด 200 dpi 
9.7 มีความเร็วในการสแกนเอกสารสองหนา(Duplex) ไดไมนอยกวา 80 หนา/นาที ที่ความละเอียด 200 dpi 
9.8 มี Interface แบบ USB 2.0 หรือ SCSI 
9.9 มี driver ที่รองรับมาตรฐานการสแกนแบบ TWAIN และ ISIS  
9.10 สามารถใชกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP,  Vista 

 
10.  เครื่องพมิพดิจิตอล  จํานวน   1  เครื่อง 
       มีรายละเอียด ดังนี้ 

10.1  มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา  2400 x 1200 dpi 
       10.2   มีขนาดการพิมพไมนอยกวา 42 นิ้ว 
       10.3   มีหนวยความจาํมาตรฐานไมต่ํากวา 160 MB 
       10.4   มี Print Technology แบบ Thermal Inkjet 
       10.5   ม ีPrint Languages Standard แบบ HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL3 หรือดีกวา 
       10.6   ม ีInk cartridgesไมนอยกวา  4 สี (cyan, magenta, black, yellow) 
       10.7   มี Interface แบบ  Parallel และ USB 2.0  หรือดีกวา 
       10.8   สนับสนุนการใชกบัระบบปฏบิัติการ Windows XP Professional  
       10.9   มี Stand สําหรับตั้งเครื่อง และ มี  Ink cartridges พรอมกระดาษพิมพ 1 ชดุ 
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