
รางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซ้ือเคร่ือง Pocket PC 

 

รางขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
โครงการจัดซือ้เครื่อง Pocket PC 

1. ความเปนมาของโครงการ 
ป พ.ศ. 2547 สํานักงานสถิติแหงชาติจัดซื้อเครื่อง Pocket PC จํานวน 300 เครื่อง และขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง 

Pocket PC เพิ่มอีก 450 เครื่อง เมื่อป พ.ศ. 2551 เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานสนามโครงการสํารวจตาง ๆ 

โครงการสํารวจตามนโยบายของรัฐบาล และโครงการที่หนวยงานภายนอกขอความรวมมือ ใหสามารถรองรับการ

ปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทั่วถึง แตเนื่องจากเครื่อง Pocket PC จํานวน 300 เครื่อง และอุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ 

ที่จัดซื้อเมื่อป พ.ศ. 2547 ใชงานมาแลว 6 ป มีสภาพเสื่อมลง บางเครื่องไมสามารถใชงานไดตามปกติ บางเครื่อง

ขัดของและมีปญหาขณะนําไปปฏิบัติงานสนาม จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดซื้อเครื่อง Pocket PC ทดแทน สวน

อุปกรณคอมพวิเตอรตาง ๆ ที่ขอจัดซือ้ครั้งนี้ ใชสําหรับผูพฒันาระบบ ผูเกี่ยวของกับการประมวลผลและการวิเคราะห

ขอมูล เพือ่ใหมอีุปกรณคอมพวิเตอรชวยสนับสนุนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อนําเทคโนโลยีใหม ๆ ทางดานคอมพิวเตอรที่สอดคลองและเหมาะสมกับภารกจิของหนวยงาน มาใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานสนามโครงการสํารวจตาง ๆ ทางดานสถิติแทนการสัมภาษณดวยแบบสอบถาม 

2. เพื่อใหการจดัเก็บและรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานสนามดวยเครื่อง Pocket PC สามารถบันทึกขอมลู แกไข

และตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลเบื้องตนในขณะปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ ใหเสร็จในขั้นตอนเดียว และ

สามารถนําขอมูลไปประมวลผลไดทันที 

3. เพื่อลดเวลาและงบประมาณในการผลิตขอมูลสถิติของโครงการตาง ๆ ทําใหสามารถเสนอผลไดอยางรวดเร็ว 

ทันกับความตองการใชงานของผูใชขอมูลสถติิ 

เปาหมาย 
1. เพื่อใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเก็บรวบรวมขอมูลการปฏบิัติงานสนาม แทนการสัมภาษณดวย

แบบสอบถาม 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสงขอมูล เนื่องจากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการปฏิบัติงานสนามโดยใชเครื่อง 

Pocket PC อยูในรูปแบบ Digital File ผูใชสามารถนําไปใชไดทันที 

3. ขอมูลที่ไดถูกตอง รวดเร็ว เชื่อถือได ทันตอความตองการของผูใชขอมูล  

4. ลดคาใชจายในการจัดเก็บขอมูล ดานบุคลากร การจัดพมิพและสงแบบสอบถาม 

3. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
    3.1  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวด

ราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนกิสดังกลาว   โดยแสดงสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย  ทีอ่อกใหหรือรับรองใหไมเกิน  6 เดือน  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ 

     3.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือ 
ไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                    \3.3… 
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     3.3    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน

ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส       ณ       วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม    ในการประกวดราคาซื้อ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

      3.4   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ

ผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
      3.5  ผูเสนอราคาตองมีผลงานการขายพรอมติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรที่สําเร็จมาแลว ให

สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชน ภายใน 3 ปที่ผานมา โดยตองมีมูลคาไมนอยกวา 3 ลานบาท

ตอ 1 สัญญา ที่ยังคงติดตั้งใชงานอยูในปจจุบัน และสามารถตรวจสอบได โดยมีสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือ

รับรองผลงานที่ไดรับการติดตั้งดังกลาวมาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ ทั้งนี้ สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะ

ตรวจสอบวินิจฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรองที่เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา 

      3.6   ผูเสนอราคาจะตองเปนรายเดียวกันกับผูที่ขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับ

สํานักงานเทานั้น  จะโอนสิทธิ์ใหผูอื่นเขาเสนอราคาแทนมิได 

4. แบบรปูรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
ผูเสนอราคาตองเสนอคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร การฝกอบรม การบริการหลังการขาย และคาบํารุง 

รักษา 5 ป หลังหมดประกัน โดยใหแสดงรายละเอียดการใหบริการแนบพรอมใบเสนอราคา ดังรายละเอียดคุณลักษณะ 

เฉพาะคอมพิวเตอรตาม ภาคผนวก ก และรายละเอียดการฝกอบรมตาม ภาคผนวก ค  

 

5. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
ผูเสนอราคามีระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งหมด 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีกรอบการดําเนินงานดังนี้ 

5.1 การวางแผนการดําเนนิโครงการ 
ผูเสนอราคาจะตองทําการวางแผนการดําเนินโครงการและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อติดตั้งและจัด

ฝกอบรม ตลอดระยะเวลาสัญญา และจัดสงรายงานใหกับสํานักงานสถิติแหงชาติ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญา 

5.2 การติดตั้ง 
ผูเสนอราคาจะตองจัดหาและติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญา ดังรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอรตาม ภาคผนวก ก และสถานที่สงมอบและติดตั้งตาม 

ภาคผนวก ข 
 

           \5.3… 
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5.3 การฝกอบรม 
ผูเสนอราคาจะตองจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวม

ขอมูลการปฏิบัติงานสนามดวยเครื่อง Pocket PC โดยผูเสนอราคาสามารถเริ่มการฝกอบรมไดตั้งแตวันลงนามใน

สัญญาจนกระทั่งสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ หรือภายในระยะเวลาที่สํานักงานสถิติแหงชาติเห็นสมควร ซึ่งจะตอง

จัดหัวขอการฝกอบรมที่เหมาะสมกับชวงเวลาการดําเนินงานดวย ดังรายละเอียดการฝกอบรมตาม ภาคผนวก ค 

6. สิ่งที่ตองสงมอบ 
ผูเสนอราคาจะตองสงมอบเอกสารตาง ๆ คอมพวิเตอรและอุปกรณคอมพวิเตอรภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมี

รายการที่ตองสงมอบดังตอไปนี้ 

6.1  แผนการดําเนินโครงการ (Detailed Work Plan) และแนวทางการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาสัญญา  

       ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6.2  แผนการฝกอบรมบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6.3  เอกสารประกอบการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอตามจํานวนผูเขารับการฝกอบรม พรอมท้ังแฟม 

      ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนแผน DVD หรือ CD จํานวนอยางนอย 2 ชุด กอนวันเริ่มอบรมไมนอยกวา 5 วัน 

       ทําการ 

6.4  แผน DVD Presentation ที่จัดเก็บการบันทึกวีดีโอตลอดการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอ จํานวนอยาง 

        นอย 2 ชุด ภายใน 90 วนั นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา 

6.5  คอมพวิเตอรและอปุกรณคอมพวิเตอร ดงัรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะคอมพวิเตอรตาม ภาคผนวก ก  

       ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

7. ระยะเวลาสงมอบ 
ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

8. วงเงินการจัดหา 
วงเงินงบประมาณ  5,600,000 บาท  (หาลานหกแสนบาทถวน) 

รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะดูจากเอกสารแนบทาย 
และดูรายละเอียดทั้งหมดไดที่เว็บไซตของสํานักงานฯ www.nso.go.th 

      (ลงชื่อ)……………………………… ประธานกรรมการ 

      (นางสาวมาลี  วงศาโรจน) 

(ลงชื่อ)……………………………… กรรมการ           (ลงชือ่)……………………………… กรรมการ 

                (นางสมศรี  วศินธรรม)                                            (นายอาํพล  เอี่ยมสอาด)    

(ลงชื่อ)……………………………… กรรมการ            (ลงชื่อ)……………………………… กรรมการ 

             (นางศิริพร  กุลบุญเยี่ยม)     (นายสุรินทร  เทพรัตน)  

(ลงชื่อ)……………………………… กรรมการ    

                       (นางสาวปาริชาต  นันทวิสูตร) 

      \หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ   สงขอเสนอแนะหรือคําวิจารณเปนลายลักษณอักษรโดยเปดเผย พรอมระบชุื่อ ที่อยู  

     หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได    มาที ่

1. ทางไปรษณีย สงถึง คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงานฯ (กลุมพัสดุ สํานักบริหารกลาง) 

         สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  

          อาคาร บี  ชั้น 1   ถนนแจงวัฒนะ   เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ 10210   

          โทรศัพท 0 2143 1277 

2. ทางโทรสาร    0 2143 38113  

3.   ทางอีเมล       oprocure@nso.go.th  
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                                                            ราง 
 

เอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  ......../2553    
                การจัดซือ้ครุภณัฑคอมพิวเตอร เครื่อง Pocket PC พรอมอุปกรณ 

                ตามประกาศสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
                                               ลงวันที่  .............................. 

  

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “สํานักงาน”       มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ 

ครุภัณฑคอมพวิเตอร เครื่อง Pocket PC พรอมอปุกรณ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    มรีายละเอียดคุณลักษณะ 

เฉพาะปรากฏตามเอกสารแนบทาย ตอไปในเอกสารนี้รวมเรียกวา   “คอมพวิเตอร”  คอมพวิเตอรที่จะซื้อน้ีตองเปน

ของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะ

ตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้     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… 
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     2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  และได 

 แจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง  

 งานตามระเบยีบของทางราชการ 

      2.3    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    และตองไมเปน  

 ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา     กบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส      

 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการ  

 อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 

2.4   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน           ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น 

   ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

2.5 ผูเสนอราคาตองมีผลงานการขายพรอมติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 

ที่สําเร็จมาแลว ใหกับสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน ภายใน 3 ป 

ที่ผานมาที่มีมูลคารวมกันไมนอยกวา 3 ลานบาทตอ 1 สัญญา   ที่ยังคงติดตั้งใชงานอยู 

ในปจจุบัน สามารถตรวจสอบได โดยมีสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงาน 

ที่ลงนามโดยผูมีอํานาจของหนวยงานที่ไดรับการติดตั้งดังกลาว     มาแสดงในวันยื่น 

เอกสารประกวดราคาซื้อ              

         ทั้งนี้  สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินจิฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรองที่

เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา 

      2.6   ผูเสนอราคาจะตองเปนรายเดียวกันกับผูที่ขอซือ้เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทาง   

        อิเล็กทรอนิกสกับสํานักงานเทานั้น  จะโอนสิทธิ์ใหผูอื่นเขาเสนอราคาแทนมิได 

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

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  

(ก) หางหุนสวนสามัญ  หรือหางหุนสวนจํากัด   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด   

       ทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยที่ออกใหหรือ 

       รับรองใหไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาและบัญชีรายชือ่ 

       หุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี        พรอมประทับตราและลงนาม 

       รับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน 

       นิติบุคคล  ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยที่ออกใหหรือรับรอง 

 ใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยืน่เอกสารประกวดราคา และหนังสือบริคณหสนธิ 

 บัญชีรายชือ่กรรมการผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี   และบัญชีผูถือหุน 

 รายใหญ พรอมประทับตราและรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

               \(2)… 
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                      (2)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา     ใหยื่นสําเนา 

                               สัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรวมคา  และในกรณี 

                                     ที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาตไิทย  ก็ใหยื่นสาํเนาหนังสือ 

                               เดินทาง   หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

 (3)    สําเนาใบทะเบียนการคา  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาบัตรประจําตัว 

          ผูเสียภาษีอากรของนิตบิุคคล          พรอมประทบัตราและรับรองสําเนาถูกตองใน 

          เอกสารทุกแผน 

                      (4)    บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมด   ที่ไดยืน่ตามแบบในขอ 1.7(1) 

 
3.2  สวนที่ 2  ตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

(1)  แบบใบยื่นขอเสนอการประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (เอกสารหมายเลข 1)    ที่

เปนตนฉบับ   1  ชุด      และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

อีก ..  ชุด 

(2) แคตตาล็อกและเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(เอกสารหมายเลข 3) 

ตามขอ 4.4  ที่เปนตนฉบับ  1  ชุด      และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตองอกี  .... ชุด 

(3) เอกสารแสดงคุณสมบัติตาม ขอ  2.5 ที่เปนตนฉบับ  1 ชุด และสําเนาที่ประทับตรา 

พรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตองอีก   ….. ชุด 

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

       และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตองอีก  ...  ชุด 

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

และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก ......  ชุด 

(6) หนังสือมอบอํานาจที่ปดอากรแสตมปตามกฎหมาย         ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหผูอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทนหรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประกวด

ราคาแทน      พรอมสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูมอบ และผูรับมอบอํานาจที่

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  …  ชุด 

   (7)  หลักประกันซอง ตามขอ 5 

(8)  บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมด   ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7(2) 

ผูเสนอราคาจะตองรับรองวาเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาดังกลาว 

ขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

  

                                \4… 
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4.   การเสนอราคา 
4.1 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอ ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไมมีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งส้ิน    ผูเสนอราคาตองเสนอราคาตามที่กําหนด

ในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชือ่ของผูเสนอราคาใหชัดเจน 

4.2 ผูเสนอราคาตองสงมอบและตดิตั้งระบบคอมพิวเตอรที่เสนอ  ณ  สํานักงานสถิติแหงชาติ    

ภายใน  90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญา  โดยสงมอบ  ณ   สํานักงานสถิติแหงชาติ

(สวนกลาง)   เมื่อผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับแลว     ผูเสนอราคาจะตอง

สงมอบระบบคอมพวิเตอร    ตามที่กําหนดใน ภาคผนวก ข.สถานที่สงมอบและติดตั้ง 

ของเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส       ใหใชงานได 

 สมบูรณถูกตองตามสัญญา 

4.3 ผูเขาเสนอราคาจะตองเสนอราคาคาบริการบํารุงรักษา และซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรที่ 

เสนอหลังหมดประกันสัญญาหรือส้ินสุดการรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนเวลา 5 ป  

(เอกสารหมายเลข 2) กําหนดคาบเวลาการบาํรุงรักษาฯ     วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา    

08.30 น. - 16.30 น.   มีชางผูชํานาญในการใหบริการบํารุงรักษาฯ ตามเงื่อนไขที่กําหนด 

ในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ โดยเสนอเปนราคารวมตอเดือนและราคารวมใน 

แตละปซึ่งเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่มและคาใชจายอื่น  ๆ  ทั้งปวงไวดวยแลว  จําแนก 

ออกเปนคาบาํรุงรักษาในสวนของฮารดแวร   และซอฟทแวรตามรายละเอียดที่กําหนดใน 

เอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ 
     ราคาคาบริการบํารุงรักษาฯ ที่เสนอตองไมรวมอยูในราคาระบบคอมพิวเตอร 

             ที่เสนอราคา 
                                     ราคาคาบริการบํารุงรักษาฯ ดังกลาว   คณะกรรมการประกวดราคาจะนํามา 

          ใชในการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคา       และในกรณีที่สํานักงานประสงคจะทํา 

           สัญญาจางบริการบํารุงรักษาฯ       กับผูชนะการประกวดราคาหลังหมดประกันสัญญา     

             ซึ่งคาบริการบํารุงรักษาฯ   และรายละเอียดเงื่อนไขการใหบริการบํารุงรักษาฯ  หลังหมด 

             ประกนัสัญญาในแตละปตองเปนไปตามที่ผูเสนอราคาไดยื่นเสนอไว     จะเปลีย่นแปลง 

             ราคาหรือเสนอราคาตางไปจากเดิมไมได เวนแตไดรับความยินยอมจากสํานักงาน  และ 

             สํานักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตกลงทําสัญญาจางบริการบํารุงรักษาฯ     ราคา 

             คาบริการบํารุงรักษาฯ  และอื่น  ๆ  ตามที่เห็นสมควร   ทั้งนี้เพื่อประโยชนของสํานักงาน 

             เปนสําคัญ 

 

                \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 ...  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  ผูเสนอราคาตองจัดหาเครื่อง Pocket PC ที่ยื่นเสนอราคาครั้งนี้ อยางนอย 1 ชุด     เพื่อ 

 ทําการทดสอบตามที่กําหนดใน  ภาคผนวก ง การทดสอบเครือ่ง Pocket PC เพื่อใช 

 ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการประกวดราคาภายใน  2 วันทําการ นับแตวันที่ 

 ไดรับแจงจากคณะกรรมการฯ ดวยวาจาหรอืลายลักษณอกัษร       โดยทําการทดสอบที่ 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

       ทั้งนี้ สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกผูเสนอราคารายใดรายหนึ่ง    รวมทั้งสงวนไวซึ่ง  

สิทธิที่จะไมเรียกผูหนึ่งผูใดมาเพื่อการนั้น  ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดไมมาดําเนินการ 

ทดสอบตามวันและเวลาที่กําหนด     หรือไมสามารถดําเนินการทดสอบตามขอกําหนด 

ของคณะกรรมการฯ  ได         คณะกรรมการฯ  จะถอืวาผูเสนอราคารายนั้นไมผานการ 

ทดสอบ และจะตัดสิทธิไมรับพิจารณาผูเสนอราคารายนั้นตอไป 

        เครื่อง  Pocket PC  ที่ผูเสนอราคานํามาทดสอบ      สํานักงานจะไมรับผิดชอบใน

ความเสียหายใด ๆ  ทีอ่าจเกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว       ตวัอยางที่เหลือหรือไมใชแลว

สํานักงานจะคืนใหแกผูเสนอราคา 

 

         \4.6... 
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4.6  ผูเสนอราคาตองเสนอตองจัดทําเอกสารดังตอไปน้ี มายื่นในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

             4.6.1    แผนการดําเนินงานโครงการของผูเสนอราคา 

            แผนการดําเนินงานที่ผูเสนอราคาจัดทําขึ้น   จะตองสอดคลองกับระยะเวลาใน  

            การสงมอบและการชาํระเงินที่ระบุไวในแบบสัญญา   ตองระบุรายละเอียดของ 

            กจิกรรมหลักตาง ๆ อยางชัดเจน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 กิจกรรมยอยภายในกิจกรรมหลัก  

 ระยะเวลาที่คาดวาจะใชในแตละกิจกรรมยอย พรอมทั้งระบุวันที่เร่ิม

และวันที่กิจกรรมแลวเสร็จ 

 จํานวนรายชือ่และหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแตละกิจกรรม 

 วันที่สามารถสงมอบผลงานของกิจกรรมหลัก(Anticipated Milestone) 

  4.6.2  แผนการฝกอบรม 

เสนอแผนการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ของสํานักงาน      โดยระบุหลักสูตรการ 

ฝกอบรม   ระยะเวลาในการฝกอบรม                  ตามรายละเอียดที่กําหนดใน 

ภาคผนวก ค รายละเอียดการฝกอบรม     
   4.7    กอนยืน่เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ผูเสนอราคาควรตรวจดูราง  

สัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาซื้อ 

ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ  ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส     เมื่อยื่นเอกสารประกวดราคาแลวคณะกรรมการประกวดราคาจะถือ 

วาผูเสนอราคาไดเขาใจรายละเอียด   เงื่อนไขขอกําหนดในเอกสารการประกวดราคาทุก 

 ประการแลว  ผูเสนอราคาจะขอแกไขเปล่ียนแปลง  เพิ่มเติม  หรือทําประการใดเกี่ยวกับ 

 เอกสารที่ยื่นแลวมิได  เวนแตจะไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ตองไมเปน 

 ผลใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

4.8    ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส       ในวันที่ ... 

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

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร บี  ชั้น 1 

        เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว      จะ 

          ไมรับเอกสารใด  ๆ  เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                        คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบัติของผูเสนอราคาแตละ 

รายวาเปนผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น         หรือเปนผูมีผล 

ประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตามขอ1.6(1)      

ณ   วันประกาศประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทัง้ตรวจสอบขอ 

เสนอตาม  ขอ  3.2   และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง 

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธอีื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว 

        \หากปรากฏ... 
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         หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง 

                         อิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง 

เปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการ 

เปนผูเสนอราคา  และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

                ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน           เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผล 

ประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอ 

ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธิ ี

การทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน 

ราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค   อาจอุทธรณ 

คําส่ังดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  3 วนั  นับแตวันที่ไดรับแจงจาก 

คณะกรรมการประกวดราคา   การวินิจฉัยอทุธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุให 

ถือเปนที่สุด 

                  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา      กระบวนการเสนอราคาซื้อทาง 

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดาํเนินการตอไปใหแลวเสร็จ    ภายในเวลาที่ 

กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทน 

ผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อแกไขขอขัดของแลวจะ 

ใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป   จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ 

ราคาที่ยังเหลือกอนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา   แตตองส้ินสุดกระบวนการเสนอ 

ราคาภายในวันเดียวกัน     เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอ 

ราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได      ประธานคณะกรรมการ 

ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อ

เร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม         โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใน

สถานที่นั้นทราบ 

      คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ

ประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

4.9   ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัตดิังนี้ 

(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง  ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส 

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

(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่ม และภาษอีืน่ ๆ  (ถามี)    รวมคา 

ใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                          \(4)… 
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(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส   จะตองต่ํากวา
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมือ่การประกวดราคาฯ     เสร็จส้ินแลว

จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ราคาที่ยืนยันจะตอง

ตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา   60  วัน    นับแตวันยืนยัน

ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา   ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตน

เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ ตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวด

ราคาฯ      และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    

ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                       
5.    หลักประกันซอง 
       ผูเสนอราคา  ตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารขอเสนอทางดานเทคนิค    

เปนจํานวนเงิน  280,000.-  บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถวน)       โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ํา

ประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา         โดยใชหลกัประกันอยาง

หนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 

5.1  เงินสด 

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน 

เทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน   ดังระบุใน 

ขอ 1.5(1)       

5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย   และประกอบธุรกจิค้ําประกันตามประกาศ

ของธนาคารแหงประเทศไทย    ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ   ทราบแลว    

โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5(1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันซองตามขอน้ี   สํานักงานจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน 

นับถัดจากวันทีไ่ดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 

3  ราย  จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพนัแลว  

                          การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด  ๆ  จะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ 

 

                  \6… 
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      6.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

              6.1   ในการประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสนี้    สํานักงานจะพิจารณาตัดสิน 

                      ดวยราคารวมต่ําสุด 

              6.2   หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2       หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 

                      ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตาม ขอ 3     หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการ 

                        ทางอิเล็กทรอนกิสไมถูกตองตาม ขอ 4  แลว           คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับ 

                      พิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น       เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง 

                      เล็กนอย        หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง 

                      อิเล็กทรอนิกส  ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ       ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะ 

                      เปนประโยชนตอสํานักงานเทานั้น        

                    6.3   สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณีดัง  

                            ตอไปนี ้

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น    ในบัญชผูีรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส         หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซือ้ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน 

(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ       หรือมีผลทําใหเกิดความ

ไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

  6.4   ในการตดัสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในการทําสัญญา       

          คณะกรรมการประกวดราคา       หรือสํานักงานมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง 

          สภาพฐานะ หรือขอเทจ็จริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   สํานักงานมีสิทธิที่จะ 

          ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลกัฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

6.5 สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ 

   ทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง 

   รายการใด    หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดย 

   ไมพจิารณาจดัซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน 

   สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคา 

   เสียหายใด ๆ  มิได   รวมทั้งสํานักงานจะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวธิ ี

   การทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน   ไมวาจะเปนผูเสนอราคา 

   ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม   หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดย 

   ไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น 

   มาเสนอราคาแทน  เปนตน 

        \6.6… 
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6.6 ในกรณีปรากฏขอเท็จจริง  ภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู

เสนอราคารายอื่น               หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู

ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 

อยางเปนธรรมตามขอ 1.6       สํานกังานมีอาํนาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

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

วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  10(10%)   ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อมูลซื้อดวยวิธ ี

การทางอิเล็กทรอนิกสไดใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 

         (1)   เงินสด 

         (2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงานโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น 

                                           ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

                 \(3)… 
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           (3)   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน 

                        ขอ 1.5(2) 

         (4)   หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให  

                                          ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย   และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ 

                                          ของธนาคารแหงประเทศไทย     ซึ่งไดแจงชือ่เวยีนใหสวนราชการตาง  ๆ  ทราบแลว    

   โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (2) 

                      (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย     

                      หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน    นบัถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด

ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

8.     การจายเงินตามสัญญา 
                                  สํานักงานจะชาํระเงินคาซื้อพัสดุ    เมื่อผูชนะการประกวดราคาซื้อ (ผูขาย)  ไดติดตั้งและสง 

มอบเครื่อง Pocket PC พรอมอุปกรณ ภายใน 90 วัน นับถดัจากวันลงนามในสัญญาซือ้ขาย  ครบถวนถูกตองตาม 

ที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ ภาคผนวก ก. และ ภาคผนวก ข.     และคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุไดตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว  พรอมทั้งจัดอบรมเจาหนาที่ของสํานักงานตามที่กําหนดใน ภาคผนวก ค. 

 
          9.    อัตราคาปรับ 

                     เมื่อครบกําหนดติดตั้งสงมอบตามสัญญาแลว ถาผูชนะการประกวดราคา  (ผูขาย)   ไมติดตั้ง

สงมอบระบบคอมพวิเตอรบางสวนหรือทั้งหมดใหแกสํานักงานภายในกําหนดเวลา     หรือสงมอบไมตรงตามสัญญา    

หรือมีคุณสมบตัิไมถูกตองตามสัญญาหรือติดตั้งแลวเสร็จและสงมอบภายในกําหนด     แตใชงานไมไดครบถวนตาม

สัญญา  สํานักงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแตบางสวนได 

                        กรณีสํานกังานยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา  ผูชนะการประกวดราคา(ผูขาย)จะตองชาํระเงิน

คาปรับใหสํานกังานเปนรายวันในอัตรารอยละ  0.20 (ศูนยจุดสองศูนย) ของราคาระบบคอมพวิเตอรทั้งระบบ นับแต

วันถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา  ถึงวันที่ผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ไดนําระบบคอมพิวเตอรมาสงมอบให

สํานักงานจนถูกตองครบถวนและสามารถใชการไดสมบูรณ 

                        การคิดคาปรับ      ในกรณีคอมพิวเตอรที่ตกลงซื้อประกอบเปนชุดแตผูชนะการประกวดราคา 

(ผูขาย) สงมอบติดตั้งขาดสวนหนึ่งสวนใดไปทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ     ใหถือวาระบบคอมพวิเตอรยัง

ติดตั้งไมสมบูรณ  และใหคดิคาปรับจากราคาระบบคอมพิวเตอรรวมกันทั้งหมด  ในระหวางที่มีการปรับถาสํานักงาน

เห็นวาผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ไมอาจปฏบิัติตามสญัญาตอไปได   สํานักงานจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและ

ริบหลักประกันสัญญา            หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่ตอง

ดําเนินการจัดซื้อใหมนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดดวย 

 

            \10… 
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 10.   การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 

         ผูชนะการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดัง 

ระบุใน ขอ 1.4  แลว    ตองใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร       และตองรับประกันความชาํรุด

บกพรองของคอมพวิเตอรที่ซื้อขายภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1  ป   นับถัดจากวันที่สํานักงานไดตรวจรับถูกตอง

เรียบรอย       ถาภายในระยะเวลาดังกลาวการติดตั้งหรือระบบคอมพิวเตอรชํารุดบกพรองหรือใชงานไมไดทั้งหมด

หรือแตบางสวนและความชํารุดบกพรองของการติดตั้ง หรือคอมพิวเตอรเกิดขึ้นโดยมิใชความผิดของสํานักงาน   ผู

ชนะการประกวดราคาตองรีบจดัการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิม หรือเปล่ียนอุปกรณใหม  โดย

ตองเริ่มจัดการซอมแซมแกไขภายใน  3  วัน   นับแตเวลาที่ไดรับแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรจากสํานักงาน

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสาํนักงาน โดยผูชนะการประกวดราคาตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งส้ิน  

       หากผูชนะการประกวดราคา(ผูขาย)ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดีดังเดิมหรือไมสามารถ 

เปล่ียนสิ่งของใหใหมภายในระยะเวลาดังกลาว     สํานักงานมีสิทธิที่จะนําส่ิงของดังกลาวใหบุคคลภายนอกทําการ

ซอมแซมแกไข         โดยผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ตองเปนผูออกคาใชจายในการจางบุคคลภายนอกทําการ

ซอมแซมแกไขทั้งสิ้นแทนสํานักงาน 

             
11   การใหบรกิารตาง ๆ 

11.1 ผูชนะการประกวดราคาตองจดัอบรมและรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ในการฝกอบรม    

ตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ  ภาคผนวก ค.  รายละเอียด

การฝกอบรม ใหเจาหนาที่ของสํานักงานโดยตองเสนอแผนการจัดอบรมเพื่อขอความ

เห็นชอบจากสาํนักงานกอนดําเนินการฝกอบรมตามแผนดงักลาวใหกับเจาหนาที่ของ

สํานักงาน 

11.2 ผูชนะการประกวดราคาตองรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร  
และอุปกรณที่เสนอตามที่กําหนดในภาคผนวก ข.สถานที่สงมอบและติดตั้ง ให

สามารถทํางานไดสมบูรณถูกตองตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคา

ซื้อ  

     
  12.   ปญหาขอขัดแยงและการตีความ 
          ในกรณีที่มีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมีขอความใดที่ขัดแยงในประกาศ       หรือใน

เอกสารอื่นใดก็ตาม  ซึ่งมีความจําเปนตองวนิิจฉัยตัดสินเพื่อใหการประกวดราคานี้เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักงานสถิติแหงชาติ  สํานักงานสถิติแหงชาติสงวนสิทธิ์ที่จะเปนผูตีความและวินิจฉัยขอขัดแยง

ซึ่งใหถือเปนเด็ดขาดและถึงที่สุด 

 

           \13… 
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  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  กรณบีุคคลภายนอกกลาวอาง 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 

                                                                                                                    .................2553 
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               ราง 
เอกสารแนบทายการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

เรื่อง   การจดัซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร เครื่อง Pocket PC พรอมอุปกรณ 
ตามประกาศสํานักงานสถติิแหงชาต ิ

                                                ลงวันที่ ............................. 
                                                          ------------------ 
 
 
รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ การจดัซือ้เครื่อง Pocket PC พรอมอุปกรณ  มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1.  ความเปนมาของโครงการ 
      ป พ.ศ. 2547 สํานักงานสถิติแหงชาติจัดซื้อเคร่ือง Pocket PC จํานวน 300 เครื่อง และขออนุมัติจัดซื้อ

เครื่อง Pocket PC เพิ่มอีก 450 เครื่อง เมื่อป พ.ศ. 2551 เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานสนามโครงการ

สํารวจตาง ๆ โครงการสํารวจตามนโยบายของรัฐบาล และโครงการที่หนวยงานภายนอกขอความรวมมือ ให

สามารถรองรับการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทั่วถึง แตเนื่องจากเครื่อง Pocket PC จํานวน 300 เครื่อง และ

อุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ ที่จัดซื้อเมื่อป พ.ศ. 2547 ใชงานมาแลว 6 ป มีสภาพเสื่อมลง บางเครื่องไมสามารถ

ใชงานไดตามปกติ บางเครื่องขัดของและมีปญหาขณะนําไปปฏิบัติงานสนาม จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดซื้อ

เครื่อง Pocket PC ทดแทน สวนอุปกรณคอมพวิเตอรตาง ๆ ที่ขอจัดซือ้ครั้งนี้ ใชสําหรับผูพัฒนาระบบ ผูเกี่ยวของ

กับการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหมอีปุกรณคอมพวิเตอรชวยสนับสนุนการดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค 
 1. เพื่อนําเทคโนโลยีใหม  ๆ  ทางดานคอมพวิเตอรที่สอดคลองและเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน     มาใช 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานสนามโครงการสํารวจตาง   ๆ   ทางดานสถิติแทนการสัมภาษณดวย

แบบสอบถาม 

       2. เพื่อใหการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานสนามดวยเครื่อง Pocket PC สามารถบันทึกขอมูล 

แกไขและตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลเบื้องตนในขณะปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ ใหเสร็จในขั้นตอน

เดียวและสามารถนําขอมูลไปประมวลผลไดทันที 

3. เพื่อลดเวลาและงบประมาณในการผลิตขอมูลสถิติของโครงการตาง ๆ ทําใหสามารถเสนอผลไดอยาง

รวดเร็ว ทันกับความตองการใชงานของผูใชขอมูลสถิติ 

เปาหมาย 
  1. เพื่อใหมกีารประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานสนาม แทนการ

สัมภาษณดวยแบบสอบถาม 

2.     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสงขอมูล   เนื่องจากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการปฏิบัติงานสนาม

โดยใชเครื่อง Pocket PC อยูในรูปแบบ Digital File ผูใชสามารถนําไปใชไดทันที 

3.     ขอมูลที่ไดถูกตอง รวดเร็ว เชื่อถอืได ทันตอความตองการของผูใชขอมลู  

4.     ลดคาใชจายในการจัดเก็บขอมูล ดานบคุลากร การจัดพิมพและสงแบบสอบถาม 
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3.   แบบรปูรายการหรือคณุลักษณะเฉพาะ 

ผูเสนอราคาตองเสนอคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร การฝกอบรม การบริการหลังการขาย และคา

บํารุงรักษา 5 ป หลังหมดประกัน โดยใหแสดงรายละเอียดการใหบริการแนบพรอมใบเสนอราคา ดังรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอรตาม ภาคผนวก ก  และรายละเอียดการฝกอบรมตาม ภาคผนวก ค  

5. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
ผูเสนอราคามีระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งหมด 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีกรอบการดําเนินงาน

ดังนี้ 

5.1 การวางแผนการดําเนนิโครงการ 
ผูเสนอราคาจะตองทําการวางแผนการดําเนินโครงการและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อติดตั้งและ

จัดฝกอบรม ตลอดระยะเวลาสัญญา และจดัสงรายงานใหกับสํานักงานสถิติแหงชาติ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญา 

5.2 การติดตั้ง 
ผูเสนอราคาจะตองจัดหาและติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร ภายใน 90 วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญา ดังรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอรตาม ภาคผนวก ก และสถานที่สงมอบและ

ติดตั้งตาม ภาคผนวก ข 

5.3 การฝกอบรม 
ผูเสนอราคาตองจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวม

ขอมูลการปฏิบัติงานสนามดวยเครื่อง Pocket PC โดยผูเสนอราคาสามารถเริ่มการฝกอบรมไดตั้งแตวันลงนาม

ในสัญญาจนกระทั่งสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการหรือภายในระยะเวลาที่สํานักงานสถิติแหงชาติเห็นสมควร    ซึ่ง

จะตองจัดหัวขอการฝกอบรมที่เหมาะสมกับชวงเวลาการดําเนินงานดวย ดังรายละเอียดการฝกอบรมตาม
ภาคผนวก ค 

6.   สิ่งที่ตองสงมอบ 
ผูเสนอราคาจะตองสงมอบเอกสารตาง ๆ คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพวิเตอรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

โดยมีรายการที่ตองสงมอบดังตอไปน้ี 

6.1  แผนการดําเนินโครงการ  (Detailed Work Plan)    และแนวทางการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาสัญญา  

ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6.2  แผนการฝกอบรมบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6.3  เอกสารประกอบการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอตามจํานวนผูเขารับการฝกอบรม   พรอมท้ังแฟม 

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนแผน DVD หรือ CD จํานวนอยางนอย 2 ชุด กอนวนัเริ่มอบรมไมนอยกวา 5 วันทาํการ 

6.4 แผน  DVD Presentation  ที่จัดเก็บการบันทึกวีดีโอตลอดการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอ      จํานวน 

อยางนอย  2  ชุด  ภายใน 90 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6.5  คอมพวิเตอรและอปุกรณคอมพวิเตอร  ดงัรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคอมพวิเตอรตาม ภาคผนวก ก   

ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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                                                      ภาคผนวก ก 

            รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะคอมพิวเตอร 
 
รายละเอียดและเงื่อนไขทั่วไป 

หากคอมพิวเตอรหรืออุปกรณคอมพิวเตอรที่เสนอราคาชํารุดบกพรองหรือใชการไมไดตามปกติ ผูชนะการ

ประกวดราคา(ผูขาย) ตองจัดหาคอมพิวเตอรหรืออปุกรณคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและความสามารถในการใช

งานเทียบเทาหรือสูงกวา มาใหสํานักงานใชแทนระหวางการซอม 

 

คุณลักษณะเฉพาะเครือ่ง Pocket PC พรอมอุปกรณ มีดงัตอไปนี ้

1.   เครื่อง Pocket PC     จํานวน 300 ชุด   มีคุณสมบตัิอยางนอยดังตอไปน้ี 

1.1  Processor ไมนอยกวา 400 MHz 

1.2  ระบบปฏบิัติการ Microsoft Windows Mobile 6.0 หรือดีกวา 

1.3   มีหนวยความจาํชั่วคราว (RAM) ไมนอยกวา 128 MB และมีหนวยความจําถาวร (ROM)  

        ไมนอยกวา 256 MB 

1.4  ชองสําหรับใสหนวยความจํา พรอมอปุกรณเก็บขอมูล ขนาดความจุไมนอยกวา 2 GB 

1.5  จอภาพขนาดไมนอยกวา  4.0  นิ้ว 

1.6  แบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion ไมนอยกวา 1200 mAh  

1.7  มีระบบสื่อสาร Wireless และ Bluetooth 

1.8  มี Adapter Input 100 ~ 240V AC, Output 5V DC 1A 

1.9  คูมอืการใชงานพรอมแผน CD-ROM โปรแกรมตาง ๆ 

1.10  ซองหนังที่สามารถกันการกระแทกได ดานบนมีฝาเปด – ปดและชองสําหรับเกี่ยวสายคลองคอ 

        พรอมสายคลองคอ ดานหลังมีชองสําหรับสอดเข็มขัด  

1.11  แผนกันรอยหนาจอ (Screen Protector) แบบ Clear Screen 

1.12  สาย mini-USB ที่สามารถถายโอนขอมูล (Synchronize) และชารจแบตเตอรี่ได 

1.13  โปรแกรมภาษาไทย ThaiWinCE และ CN Discovery Talking Dictionary รุนลาสุดที่สามารถ 

         ใชงานบนเครื่อง Pocket PC ที่เสนอไดดี มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  

1.14  มีหนังสือรับรองการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือบริษัทตัวแทนผูผลิต 

 

2.   เครื่องคอมพิวเตอรชนดิพกพา (Notebook)  จํานวน 3 ชุด  มีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปน้ี 

2.1   ใชหนวยประมวลผลกลางแบบ 2 แกนหลัก ความเร็วไมต่ํากวา 2.0 GHz มีหนวยความจาํ 

        ภายในหนวยประมวลผลกลางขนาดไมนอยกวา 3 MB ความเร็วไมต่ํากวา 1066 MHz หรือดีกวา 

2.2   มีหนวยความจําชนิด DDR3 ขนาดไมนอยกวา 2 GB ความเร็วไมนอยกวา 1066 MHz หรือดีกวา 

2.3   ม ีHard Disk ความจุไมนอยกวา 160 GB 
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2.4   มีการดจอท่ีมี Chipset ไมตรงกับผูผลิตหนวยประมวลผลกลางที่เสนอ และมีหนวยความจาํ 

        ไมต่ํากวา 256 MB 

2.5   ม ีDVD/RW จํานวน 1 หนวย  

2.6   ม ีEthernet Network Interface   

2.7   มชีองตอ USB 2.0 ไมนอยกวา 2 ชอง  

2.8   มจีอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 13.3 นิว้ เปนชนิด Black Light  

2.9   ตัวเครื่องทําจากวัสดุอลูมิเนียม ขึ้นรูปชิน้เดียว 

2.10  มอีุปกรณรองรับระบบเครือขายไรสาย Wireless และ Bluetooth 

2.11  มีแปนพมิพตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษติดถาวรบนแปนพิมพ 

2.12  มีเมาสที่มีปุมไมต่ํากวา 2 ปุม ที่เปน Optical Mouse แบบไรสาย พรอมแผนรอง (Mouse Pad) 

        1  ชิ้น 

2.13  มีแผน CD หรือ DVD ที่เปน Driver ของอุปกรณตาง ๆ  

2.14  ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Mac OSX v10.5 Leopard หรือดีกวา มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  

         พรอมคูมือการใชงานและแผน CD หรือ DVD ของระบบปฏิบัติการดังกลาว 

2.15 มีระบบปฏิบัตกิาร Windows XP Professional ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย พรอมคูมือการ 

         ใชงานและแผน CD หรือ DVD ของระบบปฏบิัติการดังกลาว 

2.16  บริษัทผูผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เสนอตองมีระบบ Online Support ที่ใหบริการ Download  

         Manual, Driver และ Bios Update ทาง Internet 

2.17  มีหนังสือรับรองการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือบริษัทตัวแทนผูผลิต 

 

3.   ไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดบัสูง (แบบตั้งโตะ) จาํนวน 10 ชุด มีคุณสมบัติอยางนอย 

      ดังตอไปน้ี 

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

       ไมนอยกวา 2.5 GHz หรือดีกวา 

3.2  มี Motherboard ที่มี Chipset เครื่องหมายการคาเดียวกับ CPU รุนลาสุดหรือดีกวา โดยมี Motherboard  

        Name เปนชื่อหรือ Code รุนเดียวกับผลิตภัณฑที่เสนอ ซึ่งทางสํานักงานสามารถตรวจสอบได และ 

        ตองเปนเครื่องหมายการคาเดียวกันกับผูผลิต 

3.3   มีหนวยความจําชนิด DDR3-1066  หรือดีกวา ไมนอยกวา  2  หนวย   ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 

        4 GB  ขยายไดไมนอยกวา 8 GB  

3.4   ม ีSlot Memory (DIMM) วางเหลือเพื่อขยายไมนอยกวา 3 Slots 

3.5  การดจอท่ีมี Chipset ไมตรงกับผูผลิตหนวยประมวลผลกลางที่เสนอ และมีหนวยความจาํ 

       ไมต่ํากวา 512 MB 256 BIT หรือดีกวา 

3.6   ม ีPCI-E ไมนอยกวา 1  Slot  

3.7   ม ีUSB ไมนอยกวา 6 Ports อยูดานหนาไมนอยกวา 2 Ports 
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3.8   ม ีHard Disk ไมนอยกวา 320 GB จํานวน 1 หนวย 

3.9   มจีอ LCD ไมนอยกวา 19 นิ้ว  

 3.9.1  Contrast Ratio ไมนอยกวา  1000:1 

 3.9.2  Brightness ไมนอยกวา  250 cd/m² 

 3.9.3  Response Time ไมเกิน 5 ms 

 3.9.4  Resolution ไมนอยกวา 1440 x 900, 60 Hz  

 3.9.5  Power Supply 220 - 240V AC 

3.10  ม ีDVD/RW จํานวน 1 หนวยหรือดีกวา 

3.11  ม ีMulti-Card Reader, Sound และ Speaker 

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

3.13  ม ีPower Supply 220 - 240V AC ไมนอยกวา 280 Watts เปนเครื่องหมายการคาเดียวกัน 

         กับผูผลิต 

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

         เดียวกันกับผูผลิต  หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) 

3.15  ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Vista Business หรือดีกวา มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  

3.16  สามารถใชระบบเครือขายไรสาย Wireless ได 

3.17  มีการผลิตหรือประกอบจากบริษัทที่ไดรับมาตรฐาน  ISO หรือ มอก. 

3.18  มีแผน CD หรือ DVD Recovery System เปนเครื่องหมายการคาเดียวกันกับผูผลิต และตองสามารถ 

         ทํางานภายใตระบบปฏบิัติการที่เสนอได 

3.19  บริษัทผูผลิตเครื่องคอมพวิเตอรที่เสนอจะตองมีระบบ Online Support ที่ใหบริการ Download  

          Manual,  Driver  และ Bios Update ทาง Internet  

3.20  มีหนังสือรับรองการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือบริษัทตัวแทนผูผลิต 
 
4.   เครื่องพิมพแบบพนหมกึ (InkJet) จํานวน 1 ชุด มีคณุสมบัติอยางนอยดังตอไปน้ี 

4.1   ความเร็วในการพิมพเอกสารสี ขนาด A4 ไมนอยกวา 30 แผนตอนาที 

4.2   ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 5760 x 1440 จดุตอน้ิว  

4.3   สามารถพิมพรูปภาพขนาด 4R ในเวลาไมเกิน 12 วินาที  

4.4   สามารถพิมพบนแผน CD และ DVD ได  

4.5   ตลับหมึกแบบแยกสี แบงเปน 1 สีตอหนึ่งตลับ 

4.6   ใชการเชือ่มตอแบบ USB 2.0  

4.7   ใชกบัไฟฟาชนิด 220 - 240V AC 

4.8   สามารถใชไดกับระบบปฏิบัติการ Windows XP/2000/2003/Vista และ Mac OSX 

4.9   มีแผน CD บรรจุคูมอืการใชงานและ Driver 

 

                    \4.10… 
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4.10  บริษัทผูผลิตเคร่ืองพิมพที่เสนอตองมีระบบ Online Support ที่ใหบริการ Download คูมือการ 

          ใชงานและ Driver 

4.11   มีหนังสือรับรองการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือบริษัทตัวแทนผูผลิต 

 

5.   เครื่องพิมพชนิดเลเซอรสี (Color LaserJet)  จํานวน  2  ชุด   มีคณุสมบัติอยางนอยดังตอไปน้ี 

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

        ไมนอยกวา 20 แผนตอนาที 

5.2   ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 จุดตอน้ิว  

5.3   สามารถพิมพเอกสารกลับหนา (Two-sided Printing) ไดอัตโนมัติ 

5.4   หนวยความจาํ (RAM) ไมนอยกวา 128 MB และสามารถขยายเพิ่มได 384 MB 

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

5.6   ใชกบัไฟฟาชนิด 220 - 240V AC 

5.7   สามารถใชไดกับระบบปฏิบัติการ Windows XP/2000/2003/Vista และ Mac OSX 

5.8   มีแผน CD บรรจุคูมอืการใชงานและ Driver 

5.9   บริษัทผูผลิตเครื่องพิมพที่เสนอตองมีระบบ Online Support ที่ใหบริการ Download คูมือการใชงาน 

         และ Driver 

5.10  มีหนังสือรับรองการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือบริษัทตัวแทนผูผลิต 

 

6.   เครื่องฉายภาพ (Projector) จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบตัิอยางนอยดังตอไปน้ี 

6.1   เครื่องฉายแบบเลนสเดียว มีกําลังสองสวางไมนอยกวา 2400 ANSI Lumens 

6.2   ความละเอียดในการแสดงผลไมนอยกวาระดับ XGA (1024 x 768) 

6.3   สามารถรองรับการแสดงผลขนาด 300 นิ้วได 

6.4   มีคา Contrast Ratio ไมนอยกวา 2700:1 

6.5   ใชกบัไฟฟาชนิด 220 - 240V AC 

6.6   สามารถใชไดกับระบบปฏิบัติการ Windows XP/2000/2003/Vista และ Mac OSX 

6.7  มีหนังสือรับรองการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือบริษัทตัวแทนผูผลิต 

 

7.   โปรแกรม Microsoft Project   จํานวน 1 ชุด   มีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปน้ี 

 7.1   โปรแกรม Microsoft Project 2007 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย พรอมคูมอืการใชงาน และแผน  

               CD หรือ DVD ของโปรแกรมดังกลาว 

 

 

               \ภาคผนวก ข... 
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ภาคผนวก ข 

                                              สถานที่สงมอบและติดตั้ง 

 

การสงมอบ 
ผูเสนอราคา (ผูชนะการประกวดราคา) ตองสงมอบเครื่อง Pocket PC พรอมอุปกรณ  ดังนี้ 

1. สงมอบเครื่อง Pocket PC       จํานวน  300  ชุด   ณ   สํานกังานสถิติจังหวัด  73  จังหวดั  (สวนภมูิภาค)  

จํานวน  233  ชุด        และศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ (สวนกลาง) 

จํานวน 67 ชุด ใหสามารถใชงานไดสมบูรณถูกตองตามขอกาํหนดในสัญญา โดยผูเสนอราคา (ผูชนะการ 

ประกวดราคา) ตองรับผิดชอบคาใชจายในการสงมอบแทนสํานักงานสถิติแหงชาติ 

2.   สงมอบและติดตั้ง  ณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ (สวนกลาง)  

      ดังตอไปน้ี 

 2.1  เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook)   จํานวน    3  ชดุ 

2.3  ไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง (แบบต้ังโตะ) จํานวน  10  ชดุ 

2.4  เครื่องพิมพแบบพนหมึก (InkJet)    จํานวน    1  ชดุ 

2.5  เครื่องพิมพชนิดเลเซอรสี (Color LaserJet)  จํานวน    2  ชดุ 

  2.6  เครื่องฉายภาพ (Projector)     จํานวน    1  ชดุ 

2.7  โปรแกรม Microsoft Project    จํานวน    1  ชดุ 

เครื่อง Pocket PC ที่จะสงมอบในสวนภูมภิาค   จํานวน 233 ชุด 

ลําดับที ่ จังหวัด จํานวน (ชุด) 

 ภาคกลาง  

1. ปทุมธาน ี 3 

2. พระนครศรีอยุธยา 3 

3. อางทอง 2 

4. ลพบุรี 3 

5. สิงหบุรี 2 

6. ชัยนาท 2 

7. สระบุรี 3 

8. ชลบุรี 4 

9. ระยอง 3 

10. จันทบุรี 2 

11. ตราด 2 

12. ฉะเชิงเทรา 3 
 
               \13… 
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ลําดับที ่ จังหวัด จํานวน (ชุด) 

    13. ปราจีนบุรี 2 

14. นครนายก 2 

15. สระแกว 3 

16. ราชบุรี 3 

17. กาญจนบุรี 3 

18. สุพรรณบุรี 3 

19. นครปฐม 4 

20. สมุทรสาคร 2 

21. สมุทรสงคราม 2 

22. เพชรบุรี 2 

23. ประจวบคีรีขันธ 2 

 ภาคเหนือ  

24. เชียงใหม 7 

25. ลําพูน 3 

26. ลําปาง 4 

27. อุตรดิตถ 3 

28. แพร 3 

29. นาน 3 

30. พะเยา 3 

31. เชียงราย 5 

32. แมฮองสอน 2 

33. นครสวรรค 5 

34. อุทัยธาน ี 2 

35. กําแพงเพชร 3 

36. ตาก 2 

37. สุโขทัย 3 

38. พิษณุโลก 4 

39. พิจิตร 3 

40. เพชรบูรณ 4 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

41. นครราชสีมา 7 

42. บุรีรัมย 4 
 
                       \43… 
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ลําดับที ่ จังหวัด จํานวน (ชุด) 

43. สุรินทร 4 

44. ศรีสะเกษ 4 

45. อุบลราชธาน ี 5 

46. ยโสธร 2 

47. ชัยภูม ิ 3 

48. อํานาจเจริญ 2 

49. หนองบัวลําภ ู 2 

50. ขอนแกน 5 

51. อุดรธานี 4 

52. เลย 2 

53. หนองคาย 3 

54. มหาสารคาม 3 

55. รอยเอ็ด 4 

56. กาฬสินธุ 3 

57. สกลนคร 3 

58. นครพนม 3 

59. มุกดาหาร 2 

 ภาคใต  

60. นครศรีธรรมราช 8 

61. กระบี ่ 2 

62. พังงา 2 

63. ภูเก็ต 2 

64. สุราษฎรธานี 5 

65. ระนอง 2 

66. ชุมพร 3 

67. สงขลา 7 

68. สตูล 2 

69. ตรัง 3 

70. พัทลุง 3 

71. ปตตานี 3 

72. ยะลา 3 

73. นราธิวาส 4 

รวมทั้งสิ้น 233 

                                                                                          \ภาคผนวก ค... 
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 ภาคผนวก ค 
                                              รายละเอียดการฝกอบรม 
 

การฝกอบรมผูใชงาน 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอแผนการฝกอบรมบุคลากรของสาํนักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งผูเสนอราคาสามารถ

กําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการฝกอบรมได แตอยูภายในชวงระยะเวลาที่สํานักงานสถิติแหงชาติ

ยอมรับ หรือถามีรายการอบรมใดที่มีคาบเวลานอกเหนือจากขอกําหนดดังกลาว ผูเสนอราคาตองชี้แจงถึง

สาเหตุ เหตุผลและความจําเปน โดยผูเสนอราคาตองจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ และอื่น ๆ ที่จําเปน รวมถึง

สถานที่ฝกอบรม และตองรับผิดชอบคาใชจายในการอบรม อันไดแก คาวิทยากร คาสถานที่ฝกอบรม  คาอาหาร

วาง รวมถึงการจัดยานพาหนะในการรับสงผูเขารับการฝกอบรม  

เนื้อหาของการฝกอบรม 
เพื่อใหบุคลากรของสาํนักงานสถิติแหงชาติที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานสนามดวย

เครื่อง Pocket PC มีความรูความเขาใจและสามารถปฏบิตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การอบรมตองครอบคลุม

เนื้อหาของเครื่อง Pocket PC ที่เสนอตอไปน้ีเปนอยางนอย 

1. สวนประกอบของเครื่อง Pocket PC  

2. การตั้งคาตาง ๆ บนเครื่อง Pocket PC 

3. การใชโปรแกรมตาง ๆ บนเครื่อง Pocket PC 

4. การถายโอนขอมูล (Synchronize) 

5. การสํารอง (Backup) และเรียกคืนขอมูล (Restore) 

6. การใชงานระบบสือ่สารไรสาย 

ขอกําหนดทั่วไปสําหรบัการจัดเตรียมการฝกอบรม  
1. ใหผูเสนอราคา เสนอแผนการฝกอบรม โดยมีหัวขอดังตอไปน้ีเปนอยางนอย  

1.1   ชือ่หลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรโดยยอ และรายละเอียดหัวขอในหลักสูตร 

1.2   วิทยากรผูรับผิดชอบ และคุณสมบัติของวิทยากร 

1.3   วัตถุประสงคและเปาหมาย 

1.4   บุคลากรที่เขารับการฝกอบรม / คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1.5   จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

1.6   ระยะเวลาการฝกอบรม (จํานวนชั่วโมง/วัน) 

1.7   รูปแบบการฝกอบรม  

2.   วิทยากรตองมีความชํานาญ   และมีประสบการณการทํางานในดานที่รับผิดชอบ 

3.   ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอ  ตามจาํนวนผูเขารับการ 

      ฝกอบรม    โดยตองสงเอกสารใหสํานักงานสถิติแหงชาติ  กอนวันเริ่มอบรมไมนอยกวา 5 วันทําการ   

      พรอมทั้งจัดทําแฟมขอมูล อิเล็กทรอนิกส เปนแผน DVD หรือ CD จํานวนอยางนอย 2 ชุด  

                \4… 
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4.   ผูเสนอราคาตองจัดใหมีการบันทึกวีดีโอตลอดการฝกอบรมในแตละหลักสูตรที่เสนอ      โดยจัดทาํใน 

      รูปแบบ Multimedia Presentationพรอมทั้งจัดทํา DVD Presentation จํานวนอยางนอย 2 ชุด และ 

      ถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

5.  จัดเตรียมสถานที่ที่ใชในการฝกอบรม  

6.  จัดเตรียมอุปกรณประกอบการแนะนํา และฝกอบรมใหครบถวนตามจํานวนที่เหมาะสมกับผูเขารับการฝก 

     อบรม 

7.  จัดใหผูเขารับการฝกอบรมตองฝกปฏิบัติการใชงานจริงกบัเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่อง Pocket PC  

     ที่เสนอ 1 คนตอ 1 ชุด 

8.  การจัดฝกอบรมจะตองดําเนินการกอนการสงมอบและตดิตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรแลว 

     เสร็จ 

  9.  การฝกอบรมควรมชีือ่หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม และจํานวนผูเขารับการฝกอบรมเปนอยางนอย  

ครอบคลมุเนื้อหาตามที่กาํหนดไวขางตน 

 

หลักสูตร ระยะเวลา (วัน) จํานวนผูเขาอบรม (คน) 

การใชงานเครื่อง Pocket PC 2 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            \ภาคผนวก ง... 

 

 



 

รางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซ้ือเคร่ือง Pocket PC                  

 

 

 

          -12- 

 
                                                         ภาคผนวก ง 
                                                การทดสอบเครื่อง Pocket PC 
 

ขอกําหนด 
ผูเสนอราคาตองนําเครื่อง Pocket PC ดังรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอรตาม ภาคผนวก ก 

ยกเวนขอ 1.10, 1.11  และ 1.14 มาใหคณะกรรมการประกวดราคาทดสอบอยางนอย 1 ชุด เพื่อทดสอบการติดตั้ง

และเรียกใชโปรแกรมที่สํานักงานสถิติแหงชาติพัฒนาขึ้นไดอยางสมบูรณถกูตอง  

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


