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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ นวน ๒๐,<8^๖๑ เครื่อง

ภายใด้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนา
อย่างยั่งยืนในลุ่มนํ้าทั่วประเทศ จำ นวน ๒๕ ลุ่มนํ้า (โครงการระยะที่ ๑) ครั้งที่ ๒

สาธารณซนที่สนใจจะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีดวามเห็นในร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ นวน ๒๐,๕๖๑ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้เนฐาน
ระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืนในลุ่มนํ้าทั่วประเทศ จำ นวน ๒๕ ลุ่มนํ้า (โครงการระยะ
ที่ ๑) ครั้งที่ ๒ สามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะต้องเนิ)ดเผ่ยซี่อ
และที่อยู่ ของผู้เสนอแนะ หรือวิจารณ์ มาที่ คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ นวน ๒๐,๕๖๑ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืนในลุ่มนํ้าทั่วประเทศ จำ นวน ๒๕ ลุ่ มนํ้า
(โครงการระยะที่ ๑) ครั้งที่ ๒ โดยวิธีต่อไปนี้

๑. ทางไปรษณีย์ หรือจัดส่งโดยตรงที่
กลุ่มบริหารพัสดุ สำ น กังานเลขาบุการกรม สำ น กังานสถิติแห่งซาติ
ศูนย์ราซการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาๆ
อาคารรัฐประคาสนภักดี (อาคารบี) ซัน้ ๒
ถนนแจ้งวัฒนะ เซตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๓-๑๒๗๗ , ๐๒-๑๔๑-๗๓๒๖

๒. ทางโทรสาร หมายเลข ๐๒-๑๔๓-๘๑๑๓
๓. ทาง E-Mail Address ; oprocure(g)nso.go.th



ร่าง -

นิกส์ครั้ง

ประกาศ ส์านิกงานสถตแห่งซาตฺ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
จำ นวน ๒๐,๔๖® เครื่อง ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพี้'เ^านระดับพื้นที่

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร'นาอย่างยั่งยืนในลุ่ม'นํ้า'ที่วประเทศ จำ นวน ๒๕ ลุ่ม'นำ (โครงการระยะที่ ๑)
ต ว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ครั้งที่ ๒

สำ 'นักงาบสถิติแห่งขาติ มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงกุารจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ นวน ๒๐,๕๖๑ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโPรงสร้าง
พื น้ฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร'นํ้าอย่างยั่งยืนในลุ่ม'นา'ยั่วประเทศ จำ นวน ๒๕ ลุ่มนํ้า
(โครงการระยะที่ ๑) ด ว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) ครั้งที่ ๒

สำ น กังานสถิติแห่งซาติ สงวน่สิทธี้ที่จะยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก!
'นี้ หากไม่ได้รับอ'นมีติเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานสถิติแห่งซาติมิได้

ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ด งัต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นใJคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็น•บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรีอ'คำสัญญากับหน่วยงานซองรัฐไวุ้ขั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคสังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครีอข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระ'บุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อใ'ห้เป็นผู้ทิ้งJงานซอง
หน่วยงานของรัฐในระบบเครีอข่ายสารสนเทศซองกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็'ป'หุ้นส่วน
ผู จ้ ดัการ กรรมการผู้จัดการ ผู บ้ริหาร ผู ม้ีอำ นาจในการดำเนินงานในกิจการซองนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มี คุณสมบัติและไม่มีสักษณะต้อง'ห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบรีหารพิ'สดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรีอนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยซน่ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักPนสถิติ
แห่งซาติ ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรีอไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้น
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธี้หรีอความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวันแต่รัฐบาลซอง
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธี้ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EU^ctronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ซ. กำ หนด



-lo-

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยูในฐานะเป็นผู้Iม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญซีรายรัยรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ข. กำ หนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไต้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไต้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ.
กำ หนด

๑๔. ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย กรณีเป็นผู้แทน!จำหน่าย
ต้องไต้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่เสนอ ในประเทศไทยที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ไต้รับการแต่งตั้งโดยตรงอย่างถูก^องตาม
กฎหมาย จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิต โดยมีหนังลือรับรองมาแสดงในว้นที่ยื่นเอกสารเสนอร'^คา หาก
หนังสือรับรองฯ เป็นภาษาต่างประเทศให้แนบหนังสือรับรองฯ เป็นภาษาไทยที่รับรองโดยเจ้าของผ^ตภัณฑ์
หรือผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย ทั ง้นี้สำนักงานขอสงวนสิทธ์ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยตรงจาก
ผู้ร บัรองที่เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กใเ!รอนิกส์
ในวันที่ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านท[ไงระบบ
จ ดัซื้อจัดจ้างภาครัฐต้วยอิเล็กทรอนิกส์ไต้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th หรือ www.gprocurement.gq.th หรือ
สอบถามทางโทรคัพฑ์หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๒๔, ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๒๖ ไนวันและเวลาราขการ

ประกาศ ณ ว นัที่ พ.ศ.

(ลงชีอ)

(  )

ตำ แหน่ง



-ร่าง-

เอกสารประกวดราคาสัอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่
4การซอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ นวน ๒๐,๕๖๑ เครื่อง ภายใดโครงการระบบ
การจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพี้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยงยืนในลุ่มนํ้า

ทั ว่ประเทศ จำ นวน ๒๕ ลุ่มนํ้า (โครงการระยะที่ ๑) ครั้งที่ ๒
ตามประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลงวันที่

สำ น กังานสถิติแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
จำ นวน ๒๐,๕๖๑ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อกๅรบริหาร
จ ดัการทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืนในลุ่มนํ้าทั่วประเทศ จำ นวน ๒๕ ลุ่มนํ้า (โครงการระยะที่ ๑) ครั้งที่ ๒ พ สัดุที่
จะซื้อนี้ด้องเป็นชองแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นชองเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานุได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ด งัต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒

๑.๓

๑.๕

แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
แบบลัญญาซื้อขาย
แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันลัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู ม้ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติชองผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรีอทำลัญญากับหน่วยงานชองรัฐ

ไวัชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
ร ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครีอช่ายสารสนเทศชอง
กรมบัญชีกลาง
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๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นชุ้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระนบเครือข่ายสารสนเทศของกรมนัญชีกล'ไง ซึ่งรวมถึงนิตินุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู บ้ริหาร ผู ม้ีอำ นาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั^!ค้รย

๒.๖ มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนใยบายการจัดชีอจัคจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานเบกบา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกล์
ด งักล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ลำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรอไม่เปนผูกระทาการอันเปนการขดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี ^ j

๒.๙ ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมชีนศาลไทยI เว้นแต่
ร ฐับาลของผู้ยื่นข้อเสนอไต้มีคำสั่งให้สละเอกสิทรความคุ้มกันเข่น'ไานัน

๒.๑๐ ผู้ ยื่ นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดขอจัดจ้างภาครัฐดวออิเลกท?อนิกล
(Electronic Governinent Procureinent: e - GP) ของกรมบัญชกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไต้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดขื้อจ้ดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Governinent Procurement : e - GP) ของกรมบัญซกลาง
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำ หนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีราอรับราอจ้า^ หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระลำคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ข. กำ หนด

๒.๑๓ ผู้ยื่ นข้อเสนอซึ่งไต้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีรนาศา^
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่าใม่เกินสามทมืนนาทคู่ลัญ^าลา^ก่า^^บีม''^'^^^ล'^^ ตามท
คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำ หนด

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นเจ้าชองผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตหรือผู้แทนอำทน่าย กรณีเบีนผู้แทน
จำ หน่ายต้องไต้รับการแตงตั้งเป็นตัวแทนอำหน่ายเครื่องคอมทิวเดอ'3ทกทา (Tablet) ที่เสนอ ในประเทศไทย
ที่ ถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าชองผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตหรือผู้แทนอำหน่ายที่'^ด้ว้นกา^''''ต่^ดั้ศ^''i
ถกต้องตามกฎหมาย จากเจ้าชองผลิตภัณฑ์หรอผูผลิต โดยมหนังสอรับรองมาแสดงในวนทยนเอกสารเสนอ
ราคา หากหนังสือรับรองฯ เป็นภาษาต่างประเทศให้แนบหนังลือรับรองฯ เป็นภาษาไทยที่รับรองโดยเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตหรือผู้แทนอำหน่าย ท งันิสำนักงานขอสงวนลิทธทีจะตรวจสอบวินิออยขอเทออร'^'ใดยด^'^
จากผู้รับรองที่เสนอมานั้นเพื่อประกอบการทิอารเมา

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นขอเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกันกา'5เลนอราศาทา'^"^^นนจ้ด

จ ดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.® ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารตังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก)ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนอำกัด ใหยนสำเนาหนังสือุรันรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชีอหุนส่วนผูจัดการ ผูมอำนาจควบคุม (ถาม) พรอมทงรบรองสาเนา
ถูกต้อง

(ช)บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนอำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการอด1
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บ ญัชีรายชีอกรรมการผูจัดการ ผู้มี อำ นาอควบดุม (ถาม) และบญซผูถอหุน
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
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(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา
บ ตัรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำ เนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำ เนาบัตรประจำตัว
ประซาซนซองผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางซองผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีใตัถึอสัญซาติไทย พร้อมทั้|3รับรอง
สำ เนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญา
ซองการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) สำ เนาใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณีซย์ สำ เนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บ ญัซีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั ง้หมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จ ดัจ้างภาครัฐต้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Docu^ฑeกt Forinat)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญซีเอกสารส่^นที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญซีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามุแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญซีเอกสารส่วนที่ ๑ ต งักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารตังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ

มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมายโดยมีหลักฐานแสดงตัวตนซองผู้มอบอำนาจและผู้รับมอ'บ่อำนาจ
ทั ง้นี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔
(๔) เอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ ๒.๑๔ ข้อ ๔.๔ - ๔.๘
(๔) บ ญัซีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั ง้หมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จ ดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญซีเอกสารส่pนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญซีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญซีเอกสารส่วนที่ ๒ ต งักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ ยื่ นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิ เล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไร้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไซใดๆ ทั ง้ลน และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท่าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่น
ข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไฃที่ระบุไร้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั ง้นี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ า้ตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้
ถึอตวหนังสือเป็นสำคัญ โดยดีดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าซนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใข้จ่ายอื่นๆ ทั ง้ปวงไร้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำ น กังานสถิติแห่งซาติ (ส่วนกลางุ) และ
เมื่อผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรืยบร้อยแล้ว ผู ข้ายหรือผู้ซนะการประกวดราค |1ต้องส่ง
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) และอุปกรณีให้กับสำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จ งัหวัด ตามที่กำหนด



ในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาฯ ข้อ ๑•๑ รายละเอียดคุณลักบณะเฉพาะ ภาคผนวก ก โดยผูฃาย
หรือผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใข้จ่ายพัสิน

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ว นั ตั ง้แต่วันเสุนอราคา
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราJ1ามิไต้

๔.๓ ผู้ยื่ นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๒๑๐ ว นั น บัถัดจากวัน
ลงนามในลัญญาซื้อชาย ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราควฯ ข้อ ๑•๑
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ภาคผนวก ก

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอ'3ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ นวน ๒๐,๔๖๑ เครื่อง ภายใต้โครงการ
ระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืนในลุ่มนํ้าที่ว่
ประเทศ จำ นวน ๒๔ ลุ่มนํ้า (โครงการระยะที่ ๑) ครั้งที่ ๒ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดอจัดข้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สำนักงานจะยืดไว้เป็นเอกสารของ
ทางราชการ

สำ หรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มีความประสงค์จะฃอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๒ ว นั

๔.๔ ผู้ ยื่ นข้อเสนอต้องทำตารางเปรืยบเทียบการยอมรับข้อกำหนดและเปรืยบเทียบ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา'! ข้อ ®•®
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในข้อ ๖ รายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ , ข้อ ๗ รายละเอียดและคุณลักษณJ
เฉพาะ และข้อ ๙ เงื่อนไขการรับประกัน เป็นรายข้อทุกข้อ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการปรร
อิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาผลการประกวดราคา

กวดราคา

ลำ ด บัที่/
ห วัข้อ รายละIอียดคุผลักษผะเฉพาะท

ลำ น กังานสถิติแห่งชาติกำหนด

รายละเอียดคุผลักษผะเฉพาะชอง^ยนข้อเสนอ
^  ' I |0 « . Vการเปรียบเทียบข้อเขนาดทเสนอ สนอ เอกสารอ้างอิง

ให้ระบุ
ห วัข้อให้
ดรงกับ

ห วัข้อที่
ลำ น กังาบ

สถิติ

แห่งซาติ

กำ หนด

ให้ดัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที
ลำ น กังาบสถิติแห่งขาติกำหนด

ให้ระบุรายละเอียดของ
คุ ณลักษณะเฉพาะที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอประสงค์จะเสนอ
ระบุยื่ห้อ / รุ่น ขนาดที่เสนอให้
ข ดัเจน

ให้ระบุว่าเสนอดรงดามที่
สำ นักงานกำหนดหรือติกว่า
ข อ้กำหนดอย่างใร

ให้ระบุหมายเลขหน้าของ
เอกสารอ้างอิง และใน
เอกสารอ้างอิงให้หมายเหตุ
หรือขีด]เส้นใต้ หรือเขียน
หัวข้อเาากับให้ขัดเจน
เพื่อให้สามารถตรวจสอบไต้

๔.๖ ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างชองพัสดุและอุปกรณ์สำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา (Power Bank) ที่ เป็นยื่ท้อและรุ่นเดียวกันกับที่เสนอ จำ นวน ๒ เครื่อง พร้อมสรุปจำนวนุพัสดุและ
อุปกรณ์สำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Power Bank) ที่นำ มาแสดง ตามบัญชีเอกสารุส่วนท ๒
เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถืง

น. ณ สำ น กังานสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
ทั ง้นี้ สำ น กังานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่ เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกส่าวุ่ ต วัอย่าง

ที่เหลือหรือไมไข้แล้ว สำ น กังานจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ



- ๕-

๔.๗ ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องมีคูนย์บริการทึ๋1ด้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเจ้าของwpตภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) หรือต้องไต้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากตัวแทน (ในประเทเๆไทย) ที่
ไต้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน น บัถึง
ว นัที่ยื่นประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Biddin§) และมีอย่างน้อย ๒๕ แห่ง กระจายอยู่ทุกภาค ต งันี

๔.๗.๑ กรุงเทพมหานคร

๔.๗.๒ ภาคกลาง ๒๕ จ งัหวัดประกอบต้วย สมุทรปราการ นนทบุรื ปทุมธานี
นครปฐม สมุทรสาคร พระนครศรือยุธยา อ่างทอง ลพบุรื สิงห์บุรื ช ยันาท สระบุรื ซลบรื ระยอง จ นัทใเรื ตราด
ฉะเซิงเทรา ปราจีนบุรื นครนายก สระแก้ว ราซบุรื กาญจนบุรื สุพรรณบุรื สมุทรสงคราม เพขรบุรื
ประจวบคีรืชันธ์ I

๔.๗.๓ ภาคเหนีอ ๑๗ จ งัหวัดประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำ พูน ลำ ปาง อุตร^ตส์ แพร่
น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค อุท ยัธานี กำ แพงเพชร ตาก ส โุขทัย พิษณโลก พิจิตร เ7เซรบูรณ์

๔.๗.๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนีอ ๒๐ จ งัหวัดประกอบด้วย นครราชสีมา บุรืร มัย์
สุรินทร์ ศรืสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ช ยัภูมิ อำ นาจเจริญ บึงกาห หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธุานี เลย
หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

๔.๗.๕ ภาคใต้ ๑๔ จ งัหวัดประกอบด้วย นครศรืธรรมราช กระบี่ พ งังา ภูเก็ต สุราษฎร์
ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พ ทัลุง บึตตานี ยะลา นราธิวาส

ศูนย์บริการหมายถึง สถานที่ให้บริการตรวจเช็คและข่ลมแขมผลิตภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่ ผ ซ้นะการประกวดราคาเสนอ หรือสถานที่รับฝากสินค้าเพื่อส่งซ่อม ผลิตภัณฑ์

ใข้งานสามารถเข้าไปรับบริการในการแก้ไขบึญหาการใข้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไต้ตามเปกติ)
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหบังสีอรับรองการรับประภันอะไหล่อย่างน้อย ๓ ปี น บัถัด!)ากวันที่

ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทั้งสัญญา ของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย (กรณีที่เป็นผู้แทนจำหน่ายให้ไข้เงื่อนไขตามข้อ ๒.๑๔) หาก
หนังสีอรับรองฯ เป็นภาษาต่างประเทศให้แนบหนังสีอรับรองฯ เป็นภาษาไทยที่รับรองโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์
หรือผู้ผลิต

๔.๙ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจตูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ล้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไฟ้น
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถึอตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพันกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๑๑ ผู้ ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารลำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟส์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความ
ครบล้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Ljpload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



๖

๔.๑๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรจลอบ
คุณสม'บติฃองผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ'ยื่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอุน ตาม
ข้อ ๑.๔ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันfpบผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน'นั้นออกจากการเป็นผู้ยื่น
ข อ้เสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในชณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มี ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดชวางการแช่งชันอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดชวางการแช่งขันอย่างเป็น
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราย'นั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำ'นๆงานจะ
พิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้'ติ้งงาน เว้นแต่สำ'นักงานจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนนมิใช่
เป็นผู้รืเริ่มใ'ห็มีการกระทำตังกล่าวและใต้ใ'พ้ความร่วมมีอเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาข้อสำนักงาน

๔.๑๓ ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องปฏิ'บต๊ ต งันี้
(๑) ปฎินัติตามเงื่อนไชที่ระ'บใวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภา'รมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใข้จ่าย'นั้งปวงไว้ต้วยแส้ว
(๓) ผู้ยื่ นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพิ่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

ที่ กำ หนด
(๔) ผู ย้ื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแส้วไม่ไต้ I
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาต้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บใชดํ www.gprocurennent.go.th

๕. หส้กประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระน'นจัดชื้อ

จ ดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใข้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตังต่อไปนิ จำ นวน ๙,๗๖๖,๔๗(รา- บาท
(เถ้าส้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพ้นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

๔.๑ เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ชื่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟทํ
นั น้ชำระต่อเจ้าหนัา'ที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ ว นัทำการ

๔.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๔.๓ พ '้นธบัตรรัฐบาลไทย
๔.๔ หนังสือคํ้าประกันชองบริษัทเงิน'ทุนหรือบริษัทเงิน'ตุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงิน'ทุนเพิ่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศชองธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงิน'ทุนที่ธนาศารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือคํ้าประกันชองธนาคารที่ศณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ"เงนังสิอ
คํ า้ประกันของบริษัทเงิน'ทุนหรือบริษัทเงิน"ทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่ง
ต น้ฉบับเอกสารตังกล่าวมาให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหวางเวลา

น. ถึง น.
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กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใข้หนังสือ
คํ า้ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุขื่อผู้ยื่นข้อเสนอใน
หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ด งันี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าใค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุขื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุขื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
ส ญัญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิ จการร่วุมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีขย์

หสักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำ น กังานจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้คํ้าประกั'แภายใน
๑๕ ว นั น บักัดจากวันที่สำนักงานไค้พิจารณาเห็นขอบรายงานผลดัดเลือกผู้ขนะการประกวดราคาเรืPบรัอย
แล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ดัดเสือกไวัขื่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไค้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้
ต่อเมื่อไค้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอไค้พันจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำ น กังานจะที่จารณา
ด ดัสินโดยใข้หสักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ขนะการยื่นข้อเสนอ สำ น กังานจะพิจารณาจากราคารวม
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมนัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหสักฐานการยื่นขุอเสนอ

ไม่ถูกค้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกค้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจายไม่ครบล้วน ห'เอเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด'3วศกริ''ส็ก'ดุ'59นิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการไค้เปรืยบเสืยเปรือบต่อผู้ยื่นข้®''สน9 ใ9อน
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการดัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน

๖.๔ สำ น กังานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ด งัต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏขื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายขื่อผู้รับเอกสารประกวุดราคา
อิ เล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายขื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกขื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไค้เปรืยบเสืยเปรืยบแก่ผูยนข้อเสนอรายอน
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำลัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซื้แจงข้อเท็จจรืง'''ศิน''ดินได้
สำ น กังานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทำลัญญา หากข้อเท็จจรืงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกค้อง
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๖.๖ สำ น กังานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั ง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั ง้นี้ เพื่อปรืะโยชน์
ของทางราซการเ{เนสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกรัอง
ค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ม ไิด้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้
ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เข่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือไข้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นด้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำ เนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซื้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากดำซีแจงไม่เป็นที่รับพิงได้
สำ น กังานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั ง้นี้ ผู ย้ื่นข้อเสนอตังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าไข้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคั<|1เลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีล่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ ว นัทำการ น บัแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำ น กังานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสีอแทนการทำ
ส ญัญาตามแบบสัญญาตังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน
๕ ว นัทำการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสีอตามข้อ ๗.๑ ผู ช้นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะด้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาตังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสีอกับ
สำ น กังาน ภายใน ๗ ว นั น บัถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะด้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใข้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตังต่อไปนี้

(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือ

ดราฟทํนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ ว นัทำการ
(๓) หนังสีอคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำ หนด ต งัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมนัญซีกลางกำหนด
(๔) หนังสีอคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาตของรนาคารแห้งป'ร"''ท^
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห้งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใข้ตาม่ตัวอย่าง
หนังสีอคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ต งัระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พ นัธบัตรรัฐบาลไทย
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หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕: ว นั น บักัดจากวันที่ผู้ซนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ น้จากข้อผูกพันตามลัญญาซื้อขายแล้ว

๘. การจ่ายเงิน I
สำ น กังานจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และp|าใข้จ่าย

ทั ง้ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถวนตาม
ส ญัญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ และสำนักงานได้ตรวจรับมอบสิ่งของไวัเรืยบร้อยแล้ว

๙. อ ตัราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือ^อตกลง

ซื อ้ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู ช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓

หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะด้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี น บัถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบสิ่งของ โดยด้องรืบจัดการซ่อมแซมแกั1ข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิม ตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายเอกสาร
ประกวดราคาฯ ข้อ ๑.๑ •รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๙ เงื่อนไขการรับประกัน

๑๑.ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินกู้ของรัฐบาล การลงนามในสัญญาจะ

กระทำได้ต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุม้ตเงินค่าพัสดุจากเงินกู้ของรัฐบาล แล้วเท่านั้น
๑๑.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล า้ผู้ขายจะด้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั น้ด้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู ย้ื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณีขยนาวี ด งันี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ ว นั น บัตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จ ดัการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓)ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะด้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การล่งเสริมการพาณีขยนาวี
๑๑,๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็ปุหนังสือ

ภายในเวลาที่กำหนด ด งัระบุไว้ในข้อ ๗ สำ น กังานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจ'เกผู้ออก
หนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอท้นที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใข้ความเสียหายอื่น (ล้ามี) ร'เมทังจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ สำ นักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญ^าหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)



- ๑๐

I

๑๑.(ร: ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้ง
ก นั ผู้ยื่นขัอเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำ วิ นิจฉัยดังกล่าวไท้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข อัเสนอไม่มีสิทธิเรืยกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ สำ น กังานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ไต้ โดยที่ผู้ยื่นช้อเสนอจะ
เรืยกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานมิไต้

(๑) สำ น กังานไม่ไต้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ไต้รับจัด?เรรแตไม่
เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มี การกระทำที่เช้าลักษณะผู้ยื่นช้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไต้รับการ
ด ดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีล่วนไต้เสียกับผู้ยื่นช้อเสนอรายอื่น หรือขัดชวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นช้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่น
ใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานหรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าต้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นช้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชายต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓.การประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประกอบการ

สำ นักงานสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามลัญญาชองผู้ยื่นช้อเสนอที่!ต้รับการ
ค ดัเลือกให้เป็นผู้ชายเพิ่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานชองประกอบการ

ทั ง้นี้ หากผู้ยื่นช้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นช้อเสนอ
หรือทำลัญญากับสำนักงานไว้ชั่วคราว

สำ น กังานสถิติแห่งชาติ



- ร่าง -

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่

การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ นวน ๒๐,๕๖๑ เครื่อง ภายใต้โครงการ^ะบบ

การจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืนในล่มนํ้า
ทั ว่ประเทศ จำ นวน ๒๕ ลุ่มนํ้า (โครงการระยะที่ ๑) ครั้งที่ ๒

ตามประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สงวันที่

ข้อ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาร



-ร่าง-

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ นวน ๒๐,๕๖๑ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบาร

จ ดัเก็บฃ้อยูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืนในลุ่มนํ้าทุว
ประเทศ จำ นวน ๒๕ ลุ่มนํ้า (โครงการระยะที่ ๑) ครั้งที่ ๒

๑. ความเป็นมาของโครงการ
ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบํ้า โดยมีอำนาจในการกำหนดกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การ
ปัองกันและแก้ปิญหาอุทกภัย ภ ยัแล้งและคุณภาพนํ้าของประเทศ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรนํ้าฃองปรร^เทศ
เป็นไปอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ พร้อมทั้งเสนอแผนงาน โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องภับการบริหาร
จ ดัการทรัพยากรบํ้า เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๙ ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ

๑) การพินฟูพื้นที่ต้นนํ้าและการป้องกันการพังทลายของดิน
๒) การแก้1ฃปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค
๓) การแก้ไขป้ญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม)
๔) การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
๕) การป้องกันและแก้1ฃปัญหาคุณภาพนํ้า
๖) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทั้งนี้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ไต้มีการแต่jjตั้ง

คณะอนุกรรมการจำนวน ๕ คณะ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการนี้าในภาพรวม ประกอบต้วย คณะอนุกรรมการ
พ ฒันาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก คณะอนุกรรมการ
พ ฒันาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ คณะอนุกรรมการจัดเาาร
ระบบข้อบูลสนับสนุนการตัดสินใจ คณะอนุกรรมการการจัดการองคํกร ข้อกำหนด กฎหมายต่าง!] ที่
เกี่ยวข้อง ,และคณะอนุกรรมการประซาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

สำ นักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดอุาร
ทรัพยากรนํ้า และคณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนกวรตัดสินใจในขณะนั้น และตาม พ.ร.บ.?เถิติ
พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ กำ ห่นดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำเนืนการเกี่ยวกับสถิติ(แาม
หลักวิชาการ (มาตรา ๕) และมีอำนาจหน้าที่จัดทำสำมะโนหรือการสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการให้มี
การสำรวจต้านต่างๆ ฃอง่ประเทศ (มาตรา ๖ (๔)) และให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุpjคล
ทั ว่ไป (มาตรา ๖ (๘)) ประกอบกับในสถานการถ5ปัจจุบัน การมีข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีควุาม
ครบล้วน ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ชํ้าข้อน และตรงความต้องการของผู้ใข้ ทั ง้ในระตับภาพรวมของประเทศและใน
ระดับพื้นที่ย่อย น บัเป็นสิ่งจำเป็นในการวางแผนและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืน ต งันั้นการศึกษาและสำรวจข้อมูลการใข้นํ้า หรือที่เรืยกว่าการสำรวจรอยเท้านา
(Water footprint) จีงมีความสำคัญมาก แต่เนึ่องจากระบบสถิติของประเทศไทยเป็นระบบกระจายงjาน
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ มี การผลิตสถิติตามความต้องการไข้งานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นสถิติที่ไต้จากการ
บริหารงาน งานทะเบียน การสำรวจ จึงอาจเกิดความชํ้าข้อนของข้อมูล หรือความไม่ครบล้วนของข้อมูลในเซิง
พื น้ที่ย่อยโดยเฉพาะในเขตเมีอง และในเซิงเนี้อหา ได้แก่ ข อ้มูลโครงสร้างพื้นฐานทางประชากร ส งัคม การุใข้
ทรัพยากรนี้าเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งไนระตับครัวเรือนและสถานประกอบการขนาดเล็ก การไข้บํ้าเพื่อ
การเกษตรของผู้ถือครองทำการเกษตร การใข้นั้าเพื่อการอุตสาหกรรมของสถานประกอบการประเภทต่า[เๆ

ร่างรายละเอยดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ นวน ๒๐,๕๖๑ เครื่องฯครั้งที่ ๒ ^



lo/๑๑

ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากนํ้า ภ ยัพิบ้ตต่างๆ และความซ่วยเหลือจากรัฐ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องภับ
การใช้นํ้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เป็นต้น

อีกทั้งในปัจจุบันประชากรในประเทศมีจำนวนปัระมาณ ๖๗ ล้านคน และมีอัตราการเพิ่มPง
ประชากรดรลง แต่ภายในปี ๒(ะ๖๗ ความต้องการใช้นํ้าจะเพิ่มขึ้นประมาณ ๓๕% (แหล่งข้อมูลกรมทรัพยากร
นํ้า) โดยมีสาเหตุมาจากการอพยพของประชากรจากชนบทเช้าสู่พื้นที่เขตเมีองตามแหล่งขอ<'กา'ริจำง^า^
จำ นวนนักท่องเที่ยวที่เพิมชืนโดยมีปรSiมาณ ๓0 ล้านคนต่อปี และมการเพิมการลงทุน การจางงานจากการ
กำ หนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบกับการผันผวนของปริมาณฝนของประเทศเพิ่มขึ้นจาก ๙% เป็น '£'๕%
ชี่งจะมีผลให้สถานการถ5ต้นทุนนํ้าของประเทศจะมีครามใม่แ'ม่นอนมากขึ้น ด งันั้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงต้าน'มํ้า
ตามที่กำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแกะดังคมของประเ'ดศ <ริบับหี Si's การบริหารความต้องการใชนำ
(Water Demand Management) จึงมีความจำเป็น รวมทั้งการบริหารจัดการภัยแล้ง ก็จำ เป็นต้องอาศัยการ
บริหารจัดการในระดับหน่วยย่อย (Micro Management) เซ่น ครัวเรือน ผัถึอครองทำการเกษตร ส^าน
ประกอบการ เป็นต้น เพื่อให้ทุกคบมีนํ้าใช้ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การขาดการบริหารจัดการในเชิงบูรณาการ การเชื่อมโยงข้อมูลใน
ระดับหน่วยงานให้เป็นใปในทิศทางเดียวกัน และการเชื่อมโยงกันในเชิงพื้นที่ ทั ง้ในมิติของพื้นที่ในุเขต
ชลประทาน นอกเขตชลประทาน เขตเมีอง และมิติพื้นที่อื่นๆ การลดความซํ้าช้อนในการดำเนินการจั^เก็บ
ข อ้มูลสถิติที่สำคัญสำหรับใช้ในการวิเคราะห์และจัดลำดันคาามมั่นศงของทรั'ยากรนั้า เพื่อน่^ไไปสู่การจดทำ
นโยบายและแผนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการหรัพยากรน่าอย่างย่งยนใน
อนาคต

จากเหตุผลดังกล่าวช้างต้น สำ นักงานสถิติแห่งชาติจึงไต้เสนอโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล
โครงสรัางพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืน ในลุ่มนํ้าทั่วประเทศ จำ นวน ๖๕
ลุ่ มบํ้า (โครง'การระยะที่ ๑) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการดัดสินใจ เของ
คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนนการตัดสินใจ และภายใต้คณะกรรมการกำหนดนใยบายและการ
บริหารจัดการทรัพยากรนั้า โดยมีเปัาหมายหดัก ๓ ประการ คือ

๑) สนับสนุนให้เกิดระบบคลังข้อมูลบํ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ และระบบโครงสรัางพื้นฐานที่
รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานด้วยเทคในใลยืที่มีประสิทริกา'''^ลูง

๒) สนับสนุนให้เกิดระบบติดตาม เฝืาระวัง และคาดการณ์สถานการณ์นั้าในภาวะปกติ และ
ต ดัสินใจ แล้Iข บรรเทาอุทกภัยในภาวะวิกฤตที่เป็นเอกภาพ

๓) สนับสนุนให้เกิดกระบวนการกำหนดทิศทางการพัฒนา อนุรักษ์ และซ่อมบำรุง อย่างเป็นระบบ
และต่อเนึ่อง

โดยแผนแม่บทฉนับนี้อยู่ในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ปี พ.ศ.'©๕๕๘ (เพิ่มเติม) และ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ปี พ.ศ.๒๕๕๘-'©๕๖๙ (ยุทธศาสตร์ท ๖ : การเพิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ) ที่คณะรัฐมนตรืมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ และจาก
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓0 ธ นัวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีใดเหนชอบในหลักการแผนงาน/
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าระยะเร่งต่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) รวม ๔,๒๒๗
แผนงาน/โครงการ กรอบวงเงิน ๑๖,๒๗๘ ล้านบาท และงบประมาณจากแหล่งเงินล้ของรัฐบาล กรอบวงเงิน
๓๙,๗๐๗ ล า้นบาท

สำ หรับโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลใครงสร้างพื้นฐานระดันพื้นที่เพื่ยกา'รินวิหา'ริจํ'เ'กา^
ทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืน ในลุ่มบํ้าทั่วประเทศ จำ นวน ๒๕ ลุ่มนั้า (โครงการระยะที่ ๑) นี !้ต้แบ่งการดำเนินการ

ๆ
เป็น ๒ขั้นตอนเพื่อแล้!ขประเด็นอุปสรรคที่กล่าวไวิในข้างต้น คือ

/๑) การบริหาร...

ร่างรายละเอ๊ยดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดขึ้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ นวน ๖๐,๕๖๑ เครื่องฯครั้งห็ ๒



๓/๑๑

๑) การบริหารการจัดเก็บ/จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดาร
ทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืน ในลุ่มนํ้าทั่วประเทศ จำ นวน h๕ ลุ่มนำ (โครงการระยะที ๑) เพื่อแก้ปึญหาความ
ซํ า้ข้อน ความไม่ครบก้วน และไม่สมมูรถ5ฃองข้อมูล โดยมีแผนบริหารการจัดเก็บข้อมูลดัานทรัพยากรนํ้า ซี่ง
เริ่มจากการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลและโครงสร้างของข้อมูลไน "ระบบคลังข้อมูลนํ้าและภูมีอากาศ
แห่งซาติ" วิเคราะห์ข้อมูลและดัชนีซี้จัดต่างๆ ทั ง้เซิงระบบและเซิงพื้นที่ เพื่อกำหนดดัชนีขี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ศึกษา ทบทวนข้อมูลพื้นฐานที่หน่วยงานต่างๆ มี การจัดเก็บหรือรวบรวมไวั
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ดัองการเพิ่มเติม แล้วจึงนำไปสู่การออกแบบกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึง
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวต่อไป ซึ่งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนํ้า ได้แก่ ข อ้มูลเชอง
ผู้ไข้นํ้า ล กัษณะการไข้นํ้า แหล่งนํ้า ค่าไข้จ่ายและนีญหาด้านนํ้า เพื่อนำมาจัดทำดัชนีขี้วัดไนด้านต่าง ๆ เซ่น
ดซนีขี้วัดความมั่นคงชองนํ้าไข้ไนครัวเรือน ด ชันีขี้วัดความมั่นคงของนํ้าเพื่อเศรษฐกิจ ด ชันีขี้วัดความมั่นคงของ
นาสำหรับเมีอง ด ชันีขี้วัดความสมบูรถ3เซิงสิ่งแวดล้อมชองแม่นํ้า ด ชันีขี้วัดรายได้และรายจ่ายเริ่องนํ้า และดุซนี
ขี ว้ ดัด้านสุขภาพอนามัย เป็นด้น โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลไนระดับครัวเรือน ครัวเรือนเกษตร สถุาน
ประกอบการ และพื้นที่ย่อย (เขตแจงนับ (Enumeration Area ะ EA)) อย่างครอบคลุม เพื่อไห้สามารถนำเสนอ
ข อ้มูลไนมีติพื้นที่ด้านต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นมิติพื้นที่ไนการบริหารจัดการนํ้า เซ่น ไนและนอกเขตชลประทาน
พื น้ที่ไนเขตเมีอง พื น้ที่ลุ่มนํ้าต่างๆ หรือมิติพื้นที่ในเซิงเขตการปกครอง เป็นด้น รวมถึงมีการวางแผนออกแบบ
การเก็บข้อมูลไนระดับพนที่ย่อยอย่างต่อเนื่อง ทำ ไห้ข้อมูลมีความทันสมัยและทันต่อความด้องการไข้งาน อีกทั้ง
เป็นการเตรียมพร้อมไนการรองรับระบบการสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศเซิงพื้นที่อีกด้วย

๒) การพัฒนาระบบเพื่อการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและการนำเข้าข้อมูล เพื่อไห้เกิดการุบูร
ณาการข้อมูลด้านบํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลไปไข้วิเคราะห์ประกอบการดัดสินไจด้าน
นโยบายและการจัดการนํ้าต่อไป

โดยการดำเนินการครั้งนี้มีแผนที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการเก็บรวบรวนข้อุ่มูล
เป็นการจัดเก็บด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)จึงจำเป็นจะด้องมีระบบงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล
พื น้ฐานด้านการจัดการทรัพยากรนํ้ามาสนับสนนการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ๔ ระบบย่อย คือ

๑) ระบบการมอบหมายงาน และการติดตามงาน รวมทั้งการประเมินคุณภาพข้อมูล
๒) ระบบการจัดเก็บข้อมูลไนครัวเรือน ครัวเรือนเกษตร สถานประกอบการ และข้อมูลระดับพื้นที่

ย่อย ด ว้ยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
๓) ระบบการนำเข้าข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วระหว่างหน่วยงาน และข้อมูลโครงสPาง

พื น้ฐานที่ดำเนินการจัดเก็บเพิ่มเติมไนระดับพื้นที่ย่อย ไห้พร้อมเชื่อมโยงเข้าคลังข้อมูลนํ้าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ

๔) ระบบการนำเสนอผลจากข้อมูลดัชนีขี้วัดเซิงระบบและเซิงพื้นที่ไนด้านต่างๆ ที่สนับสนนาาร
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืน

เพื่อไห้1ด้ข้อมูลที่มีคุณภาพไห้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับทรัพยากวที่นีอยู่โศย
ข อ้มูลดังกล่าวจะถูกนำไปเชื่อมโยงกับระบบคลังข้อมูลนํ้าและภูมิอากาศแห่งซาติ ทั ง้นี้ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานฯ
นอกจากจะเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การวิเคราะห์และคาดการณ์ การติดตามและเฝืาระวังไน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤตแล้ว ย งัสามารถนำมาไข้ไนการประเมินความเสี่ยงและแนวโนัมไนอนาคต รวมถึงการ
วิ เคราะห์ข้อเท็จจริงและสภาพนีญหาเพื่อการพัฒนา/อนุรักษ์/ซ่อมนำ!ง ไนการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการดัดสินไจ

ด งันั้นเพื่อไห้การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชองประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน มีข อ้มูลสำหรับไ'ซ้ไน
การบริหารจัดการทั้งข้อมูลด้านอุปสงค์ และด้านอุปทานชองการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยเฉพาะข้อุมูล^^

/พื้นฐาน...^  ̂ ^/พนฐาน... _ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ 'นวบ ๒๐,๔๖๑ เครื่องๆครั้งทั่๒
^  'ฯ'^ ^



- (sy๑๑

พื น้ฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ย่อยที่มีทารรวบ™ขึ้นม'^จใกเ''หล่^ ง ๆรวมทั้งการเก็บรวบุรวม
ขึ น้มาใหม่ เพื่อสามารถนำเสนอผลได้ในระดับลุ่มนํ้าต่าง ๆ ทั ง้พื้นที่ในเขตชลประทาน พื น้ที่นอกเขตชลประทาน
และพื้นที่ในเขตเมือง อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และบูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูลในระดับหน่วยงานเป็นใปทิ{'ทาง
เดียวกัน จึงมืความจำเป็นด้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่ มืประสิทธิภาพและคุณสมบัติ
เหมาะสมในการรองรับการทำงานของระบบที่ใซในการเก็บรวบรวนข้อมูลพื้นฐาบดัาน 5ษฐกิจและสังคมเพื่อ
การบริหารจัดการนํ้าของประเทศอย่างมืคุณภาพและยั่งยืนในอนาคคต่อใป

๒. วตชุประสงค์ของโครงการ
๒.๑. เพื่อให้มืเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใข้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ

และสังคมในระดับพื้นที่ย่อยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากวนํ้าในลุ่นนํ้าต่าง ๆ ทั ง้พื้นที่ในเขต
ซลประทาน พื น้ที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเขตเมือง อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๒.๒. เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องคอนพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นไปตามแผนปฏิพงาน
และมืประสิทธิภาพ

๓. ขอบเขตงานโดยย่อ
๓.๑. จ ดัหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ นวน ๒๐,๕๖๑ เครื่อง
๓.๒. จ ดัหาอุปกรถป้สำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Power Bank)จํานวน ๒๐,๕๖๑ เครื่อง
๓.๓. จ ดัหาอุปกรณ์ปีองกันการกระแทกและรอยขีดข่วน (Case) จำ นวน ๒๐,๕๖๑ ชุด
๓.๔. จ ดัหาและติดพิส์มหน้าจอ จำ นวน ๒๐,๕๖๑ ชุด

.๕. จ ดัส่งถึงสำนักงานสถิติแห่งชาติ(ส่วนกลาง) และสำนักงานสถิติจังหวัด ตามที่สำนักงานสถิติ
แห่งชาติกำหนด(ภาคผนวก ก) โดยผู้ชายหรือผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

๓.

๔. คณสมนัติผ้ยื่นข้อเสนอ
๔.๑ มืความสามารถตามกฎหมาย
๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔.๔ ไม่เป็นบุคคลชื่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไวัชื่'วกุ่วาว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณทํการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปวะกอบกาวตา^ว"เปีย'ย
ที่ร ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคสังกำหนดตามที่ปวะกาศเผยแพวในวะบบเกวือข่ายลาวล^เ'' "อง
กรมนัญขีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลชื่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจังเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงา'ป*"อง
หน่วยงาบของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกวมบัญชีกลาง ชื่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
ห น้ส่วน ผู้จ ดัการ กรรมการผู้จัดการ ผู บ้ริหาร ผู ม้ือำ นาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
ร น

น นิด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มืลักษณะด้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดชีอจัคข้างและกาวบวิหาว
พ สฺดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มือาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาขึ้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

/๔.๘ ไม่เป็นผู้...
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเอพาะ โครงการจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ บวบ ๒๐,๔๖๑ เครื่องๆค^ ๒

ก.?ฬ



- (Sy®® -

๔.๘ ไม่เ{เนผู้มีผลประโยซใรร่วมกันกับผู้ยี่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายืนข้รเสืนร^"พ'■'>^สํ'ไใ^^
ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเนินการข้ดฃวาง
การแข่งขันอย่างเนินธรรมในการประกวดราคาอิเล็อท'5อนิกส์อร่'งนิ

๔.๙ ไม่เนินผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซี่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวันแต่รัฐบาลของผูยื่น
ข อ้เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธื้ความคุ้มกันเข่บว่า'กับ

๔.๑๐ ผู้ ยื่ นข้อเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดขึ้อจัดจ้างกากรัฐยิเลก''''รลนิก^ (Electronic

ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ หนด
๔.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอด้องไม่อยู่ในฐานะเนินผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายทรือแลก'^กัญขีรา^รับรา^ว่า^

ไม่ถูกด้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ หนด
๔.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเนินคู่สัญญาด้องรับและจ่ายเงินพ่านบัญชีรบาดาร เว้บแต่การจ่ายแงิบ

แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เอิบสามหมื่บบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเนิบเงิบลดก็ใด้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช.กำหนด '

๔.๑๔ ด อ้งเป็นเจ้าของผลิตกัณฟ้หรือผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย กรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายด้องได้รับการ
I  0 I I I ■ \ A < .A ^ • A I A ■ ■ A A A A A I ^ ̂ ^ A

ถูกด้องตามกฎหมาย จากเจ้าของผลิตภัณท์หรือผู้ผลิต โดยมีหบังสือรับรองมาแสดงในวับVเยน
เอกสารเสนอราคา หากหบังลือรับรองฯ เป็นภาษาต่างประเทศให้แนบหบังลือรับรองฯ
เป็นภาษาไทยที่รับรองโดยเจ้าชองผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย ทั ง้นี้สำกักงานขอสงวน
สิทธ์ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยตรงจากผู้รับรองที่เลบอบาบั้บเที่อน่^ร^กอบด'''5หิจาร^^า

๔ เงึ๋อนไขการเสนอราคา
เมื่อลืนสุดระยะเวลาการยื่บเอกสารเสบอราคาผู้ยื่บข้อเลบอด้อ'3จัดหาเดรื่อ'^ดอบหิ'3^ดอ'^'ทก'''''า

(Tablet) และอุปกรณีสำรองไฟสำหรับเครื่องคอบ'พิวเตอ'ร่พกพา (Power Bank) ที่มียื่ห้อ ร่น เดียวกับที่เสุนอ
ราคา (ตามที่เสนอในข้อที่ ๗.๑ และ ๗.๒) จำ บวบ ๒ เครื่อง เพื่อให้คณะกรรมการประกวดราคาใช้ใบการตรวจ
ทดลองหรือทดสอบประกอบการพิจารณา ภายใบ๓ ว นัทำการกับถัดจากวับที่เลบอราคาทั้งนี้สำกักงาบส์ลิติ
แห่งชาติจะไม่รับรองความเลืยหายใดๆ ที่เอิดขึ้นกับตัวอย่างดังกล่าว ต วัอย่างที่เหลือหรือไมใข้แถ้วจะคืบให้ผู้ยื่บ
ข อ้เสนอ

๖. รายละเอียดเงี่อนไฃอื่นๆ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่ เสนอด้องเป็นร่นทีอยู่ในสายการผลิตใบวับเสบอราคา เและ

เป็นเครื่องใหม่จากโรงงาบ ไม่เป็นเครื่องที่ใข้งานแถ้วและนำมาปรับป'รุ่งใหม่ (Reconditioned) โดยมีหนุงลือ
ร บัรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตโดยตรงหากหบังลือรับรอ'^"า เป็นภาษาต่างประเทศใหแนบหบังลือ
ร บัรองฯ เป็นภาษาไทยที่รับรองโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิต หรือบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
จำ หน่ายในประเทศไทยจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตยื่นบาพร้อบใบวับ'•ลบอววดว

.  I ^
^  f/K^' /ผู้ขายหรือ...

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดขึ้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ บวม ๒๐,๕๖® เครองฯครงท ๒ ^
V- T / ^ V ^ ^ก ^น\ก่ ภั
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ผู้ขายหรือผู้ชนะการประกวดราคาต'องดำเนินการส่งมอ'บ'"ครื่อ'3คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
พร้อมอปกรณ์รายละเอียดและคุผลักษณะเฉ'ผาะตามข้อ'คี่ ๗ ให้กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง) โดย
ผู ช้ายหรือผู้ชนะการประกวดราคาตองปฏิ'เ^ดามข้อกำ'พนดราออะเอีอตตังนี

๖.๑. จ ดัทำรายการเครื่องคอมพิวเตอ'3พกพา (Tablet) และอุปกรณ์สำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา (Power Bank) ที่ส่งมอบ โดยมีรายละเอียดเลขที่สัญญา ชื่อบริ'ษัทคู่สัญญา ชื่อยี่ห้อ ชื่เอร่น
และหมายเลขเครื่อง (Serial Number) เ{เนอย่างน้อย โดยจัดทำในรูปแบบเอกสารและ
อิเล็กทรอนิกส์!ฟล

๖.๒. ติดพิส์มหน้าจอบนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้เรียบร้อย
๖.๓. ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใข้ในการตรวจสอบคุณสมนัติเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์'ผค'ผ'^ (Tablet)

สำ หร้บการตรวจร้บพัสดุโดยสามารถแสดงรายกา'3คุผสัค''^ผ-'ฃองเครื่อ^^^อมพิ'^เ'^®ร์'''*'^^'''^'^
(Tablet) เซ่น ระบบปฏิบัติการ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำ ความ
ละเอียดหน้าจอ ความจแบตเตอรื่เ{เนต้นโดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวต้องโม่คิดค่าใชจำอ^รีอค่าน^'คว'5
ใดๆทั้งสิ้น

๖.๔. จัดเตรียมร]๓ cardและสัญญาณอินเตอร์เน็ตจำนวนโม่น้อยกว่า ๕0 ชุ ดเพื่อใข้ทดสอบ
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จนกว่าจะตรวจรับแล้วเสร็จ โดย
ผู ข้ายหรือผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้ร้นผิดชอนค่าใข้จำย

๖.๔. หลังผ่านการตรวจร้นจากคณะกรรมการฯ ผู้ขายหรือผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดทำ'ปิาย
สติ๊กเกอร์ติดที่ดัวเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) และอุปกรณ์สำรองโฟสำหร้นเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (Power Bank) โดยให้ระบุเลขที่สัญญา ชื่อนรีษัทคู่สัญญา ชื่ อยี่ห้อ ชื่อรุ่น และ
หมายเลขเครื่อง (Serial Number) เบอร์โทรดัพทํ ให้ถูกตองเรียบรอย

๖.๖. จ ดัทำรายการของที่ส่งมอบเป็นรายชิ้นเพื่อการร้นมอน (Checklist) ซึ่งประกอนต้วย ประเภท
(ชนิด/รายการ) ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง (Serial Number) และรายการอุปกรณ์ที่ส่งมอ'ช่เป็น

I  «/

อย่างนอย

๖.๗. ผู ข้ายหรือผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตามข้อกำหนด
ในสัญญาทั้งหมด ณ สำ นักงาบสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง) และเมื่อผ่านการตรวจรัน,จาก
คณะกรรมการตรวจรันพ้'สดเรียนร้อยแล้ว ผู้ขายหรือผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอนเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) และอุปกรณ์ให้กันสำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จ งัหวัด ตามสโานท
กำ หนด (ภาคผนวก ก)โดยผู้ชายหรือผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้ร้นผิดชอนค่าใข้จำยทั้งสิ้น

๖.๘. หากระหว่างการตรวจรันพนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) หรืออุปกรณ์สำรองโฟสำหรัน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Power Bank) โม่สามารถใข้งานโดเปนปกติ ตองเปลยนอุปกรณนันเปน
เครื่องใหม่ทัน'พีโดยผู้ชายหรือผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้รันผิด'ชยนค่วโข้จํว^ ม

๖.๙. ศูนย์บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รายละเอียดดังนี
๖.๙.๑. ศูบย์บริการต้องโต้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเจ้าชองผลิตกัณ'ต์เครื่อง

คอบพิวเตอร้พกพา (Tablet) หริคฅ้คงได้รับการแต่งตั้งอย่างน็เนทางการจากดัวแทน (ใน
1 เระIทศโหยไ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตกัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พ กพา

(TahlPt๒าแล้วโม่น้อยกว่า ๖เดือนนับถิงวับที่ยื่นประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกล (e

Bidding)

/๖.๙.๒ ศูนย์บริการ.
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดชิ้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ บวบ ๒๐,๕๖๑ เครื่องๆครั้งที่ ๒ ̂
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๖.๙.๒. ศูนย์บริการตามข้อ ๖.๙.๑ รวมกันแล้วต้องมีอย่างน้อย ๒(ะ แห่ง กระจายอยู่ทุกภาคดัเนี้
๖.๙.๒.๑. กรุงเทพมหานคร

๖.๙.๒.๒. ภาคกลาง ๖๕ จ งัหวัดประกอบต้วย สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธุานี
นครปฐม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ช ยันาท
สระบุรี ชลบุรี ระยอง จ นัทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนเไยก
สระแล้ว ราชบุรี กาญจนบุรี สุ พรรณบุรี สมุทรสงครามเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

๖.๙.๒.๓. ภาคเหนือ ๑๗ จ งัหวัดประกอบต้วย เชียงใหม่ ลำ พูน ลำ ปาง อุดรดิตถ์ แพร่
น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุท ยัธานื กำ แพงเพชร ดาก
ส โุขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรท5

๖.๙.๒.๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จ งัหวัดประกอบต้วย นครราชสีมา บุรีร มัย์
สุ รินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานื ยโสธร ชัยภูมิ อำ นาจเจริญ บึงกาฬ
หนองบัวลำภู ชอนแก่น อุดรธานื เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
กาฬสินธ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

๖.๙.๒.๕. ภาคใต้ ๑๔ จ งัหวัดประกอบต้วย นครศรีธรรมราช กระบี่ พ งังา ภู เก็ต สุราษฎร์
ธานื ระนอง ชุมพร สงชลา สตูล ตรัง พ ทัลุง บึตตานื ยะลา นราธิวาส

ศูนย์บริการหมายถึง สถานที่ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมผลิตภัณฑ์เครื่อง
คคมพิวเตอร์พกพา (Tahlet^faนะการประกวดราคาเสนอ หรือสถานที่รับฝากสินค้าเพื่อส่งซ่อม
ผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่ผ ช้นะการประกวดราคาเสนอโดยระบุชื่อแลร^ที่ตั้ง
ของศูนย์บริการ พร้อมรายละเอียดเบอร์โทรภัพห์ และเอกสารยืนยันการแต่งตั้งข้อ ๖.๙.๑ ^นมา
พร้อมการเสนอราคา ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาถือเป็นสาระสำภัญในการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา และคณะกรรมการขอสงวนสิทธที่จะตรวจสอบวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่เสนอมานั้'นเพี่อ
ประกอบการพิจารณา (เพี่อให้ผู้ที่ใข้งานสามารถเข้าไปรับบริการในการแล้ไขบึญหาการใข้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไต้ตามปกติ)

๖.๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสีอรับรองการรับประกันอะไหล่อย่างน้อย ๓ ปีน บัถัดจากวันที่ผ่านการตรวจ
รบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทั้งสัญญา ของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จากเจัเ!ของ
ผลิตภัณฑ์หรีอผู้ผลิตหรีอผู้แทนจำหน่าย (กรณีที่เป็นผู้แทนจำหน่ายให้ใข้เงื่อนไขตามข้อ ๔.๑๔)

- หากหนังสือรับรองฯ เป็นภาษาต่างประเทศให้แนบหนังสือรับรองฯ เป็นภาษาไทยที่รับรองโดย
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรีอผู้ผลิต

๗. รายละเอียดและคุ่ณล้กษณะเฉพาะ
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) และอุปกรณ์สำรองไฟลำหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์พกพา (Power Bank) ท งัหมด ๒๐,๕๖๑ ชุด ซึ่งแต่ละชุดต้องมีคุณสักษณะดังนื
๗.๑. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มีคุณลักษณะดังนี้

๗.๑.๑ มีระบบปฏิบัติการแบบ Android ไม่น้อยกว่า Android ๕.๐

/๗.๑.๒ มีหน่วย...

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ บวบ ๒๐,๔๖๑ เครือ^ค^พิ ๒ I

.'^ ป้โน่Va-x 1^ r
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๗.๑.๒ มีหน่วยประมวลผลแบบสี่แกนและความเร็วไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่า ๑.๒ GHz หรือ
ดีกว่า

๗.๑.๓ มีหน่วยความจำประเภท RAM ไม่น้อยกว่า ๒ GB

๗.๑.๔ มีหน่วยความจำภายใน (ROM) ไม่น้อยกว่า ๑๖ GB

๗.๑.(ะ รองรับหน่วยความจำภายนอก (Micro SD Card) ได้ถึง ๖๔ GB หรือสูงกว่า
๗.๑.๖ มีจอภาพในการแสดงผลแบบสัมผัสได้มีขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ ว้ แดใม่เกิน ๘ นิ ว้
๗.๑.๗ จอภาพมีความละเอียดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐X ๘๐๐ pixel

๗.๑.๘ สามารถเขี่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless/Wi-Fi) ไม่น้อยกว่า ๘๐๒.๑๑ ๖/%/ท
๗.๑.๙ สามารถสนับสบุนเชื่อมต่อแบบ Bluetooth 4.0 ได้ และสามารถส่งข้อมูลแบบ

Peer-to-Peer ได้

๗.๑.๑๐ สามารถไข้งาน GPS หรือ GLONASS ได้
๗.๑.๑๑ สามารถรองรับการไข้งาน 2G 3G และ LTE ทั ง้ในประเทศและต่างประเทศได้
๗.๑.๑๒ กล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑.๒ ล า้นพิกเซล
๗.๑.๑๓ มีกล้องถ่ายรูปสำหรับถ่ายภาพ กล้องด้านหลังเป็นแบบออโตโฟกัส ความละเอียดไม่ดํ่า

กว่า 5 ล า้นฟิกเซล

๗.๑.๑๔ สามารถสนับสบุนการเชื่อมต่อ USB ตั ง้แต่เวอร์ซั่น ๑.๑ , ๒.๐ ได้
๗.๑.๑๔ แบตเตอรี่มีความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ทกAh
๗.๑.๑๖ มี Adapter สำ หรับซารืจที่สามารถไข้กับไฟฟ้า ๒๐๐ - ๒๒๐ V ได้
๗.๑.๑๗ สามารถไข้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
๗.๑.๑๘ มีเอกสารคู่มือการไข้งานฺฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
๗.๑.๑๙ มีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๗.๑.๒๐ ม โีปรแกรมประยุกต่ไนการจัดการสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การชิงโครไนซ์ แลรุ่การ

อ พัเดทซอฟต์แวร์ และสามารถย้ายข้อมูลจากเครี่องคอมฟิวเตอร์พกพา (Tablet)wยัง
เครื่องคอมฟิวเตอร์ โดยมีเวอร์ซั่นรองรับบนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac อร
ซึ่งพัฒนาโดยผู้ผลิตเครื่องคอมฟิวเตอร์พกพา (Tablet) รายเดียวภัน I

๗.๑.๒๑ มีมาตรฐาน FCC (Federal Cominnunications Corฑmission) หรือ CE (European
Conformity) หรือRoHS (Restriction of Hazardous Substances) โดยต้องมีหนังสือ
ร บัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาแสดงไนวันที่ยื่นข้อเสนอ

๗.๑.๒๒ มีซ่องเสืยบหูฟ้งขนาด ๓.๔ มิลลิเมตร
๗.๑.๒๓ มีนํ้าหนักพร้อมแบตเตอรึ๋1ม่เกิน ๓๔๐ กร้ม
๗.๑.๒๔ มีสายไนการรับส่งข้อมูลกับคอมฟิวเตอร์มาตรฐาน USB

๗.๒. อุปกรณ์สำรองไฟสำหรับเครื่องคอมฟิวเตอร์พกพา (Power Bank) ด้องสามารถไข้งานร่วมกับ
เครื่องคอมฟิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่เสนอได้ โดยมีคุณลักษณะดังนี
๗.๒.๑ อุปกรณ์สำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Power Bank)ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า ๑๐,๐๐๐ mAh พร้อมอุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่ สามารถไข้กับไฟฟ้า ๒๐๐ - ๒!ร)๐
Volt ได้ หรือดีกว่า

/๗.๒.๒ มการ...

ร่างรายละเอียดคุณล้กษผะเฉพาะ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ นวน ๒๐,๕๖๑ เครื่องฯครั้งที่ ๒ ^
.ร!/ ร เ^^^■
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๗.๒.๒ มีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๗.๒.๓ มีมาตรฐาน FCC (Federal Connmunications Commission) หรือCE (European

Conformity) หรือRoHS (Restriction of Hazardous Substances) โดยต้องมีหนังสือ
ร บัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ

๗.๓. รายการอึ่นๆ
๗.๓.๑ มีอุปกรณ์ปัองกันการกระแทกและรอยขีดข่วน (Case)
๗.๓.๒ ติดฟิล์มหน้าจอคุณสม'บตแบบใส ใม่เป็นแบบกาว

๘. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน
กำ หนดการส่งมอบภายใน ๒๑๐ ว นันับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยสำนักงานสลิติแ'ฬ่งซา|iจะ

แบ่งจ่ายเงินเป็น๓ งวดของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายหรือผู้ซนะการประกวดราคาใต้ส่งมอบงานในแต่ละ
งวดและคณะกรรมการตรวจรับ'พัสดุใต้ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องเรืย'บวัรยต'ใมสัญญ''
แล้ว โดยผู้'บายหรือผู้ขนะการประกวดราคาต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบงานแต่ละงวดให้สำนักงานสลิติ
แ'พ่งขาติทราบเป็นลายสัก'ษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ ว นั'ดำการ ด งันี
๘.๑. งวดที่ ๑ จำ นวนเงินร้อยละ ๔๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายหรือผู้ขนะการประกวดราคาใต้

ดำ เนินการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พก'ผา (Tablet) จำ นวน ๗,๙๑๖ เครื่องพร้อม
อุปกรณ์สำรองใฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Power Bank) จำ นวน ๗,๙๑๖ เครื่อง
ณ สำ น กังานสถิติจังหวัด'ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตามที่กำใแนด
(ภาคผนวก ก) ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๔๐ ว นั น บัถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมกับต้อง
ส่งมอบงานดังนี้
๘.๑.๑. อุปกรณ์ป็องกันการกระแทกและรอยขีดข่วน จำ นวน ๗,๙๑๖เครื่อง
๘.๑.๒. จ ดัหาและติดฟิล์มหน้าจอ จำ นวน ๗,๙๑๖ แผ่น
๘.๑.๓. ส*^ปรายการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) และอุปกรณ์สำรองใฟสำหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Power Bank) ที่ ส่งมอบงวดที่ ๑ โดยมีรายละเอยด
เลขที่สัญญา ซื่อบริษัทคู่สัญญา ซื่ อยื่ห้อ ซื่ อรุ่น และหมายเลขเครื่อง (Serial
Number) เป็นอย่างน้อย โดยจัดทำในรูปแบบเอกสารที่เป็นรูปเล่มและ
อิเล็กทรอนิกส์ใฟล์ (PDFและ Excel) จำ นวน ๒๐ ชุด

๘.๑.๔. หสังจากการส่งมอบงานงวดที่ ๑ผู้ขายหรือผู้ขนะการประกวดราคาต้องมีเอกสาร
ใบตอบรับการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จากสำนักงานสถิติจังหวัด
ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ที่สม'บูรณ์ครบถ้วนถูกต้อง

แล:

1^

กลับมายังสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ส่าบกลาง) เพี่อใช้ประกอบการส่งมอบงาน
เบิกจ่ายเงิน

๘.๒. งวดที่ ๒ จำ นวนเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายหรือผู้ขนะการประกวดราคาใต้
ดำ เนินการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ นวน ๖,๐๓๘ เครื่องพร้อม
อุปกรณ์สำรองใฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Power Bank) จำ นวน ๖,๐๓๘ เครื่อง
ณ สำ น กังานสถิติจังหวัดทุกจังหวัดในภาคกลางตามที่กำหนด (ภาคผนวก ก) ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๘๐ ว นั น บัถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมกับต้องส่งมอบงานดังนี้
๘.๒.๑. อุปกรณ์บิองกันการกระแทกและรอยขีดข่วน จำ นวน ๖,๐๓๘ เครื่อง
๘.๒.๒. จ ดัหาและติดฟิล์มหน้าจอ จำ นวน ๖,๐๓๘ แผ่น

^(xr' /๘.๒.๓ ส'รัปรายการ..'!
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉ'พาะ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ บวบ ๒๐,(ะ๖๑ เครื่องๆค^ที่ ๒

น่ใน^ท ฯ^ ^0^
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๘.๒.๓. สรุปรายการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) และอุปกรณ์สำรองไฟสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Power Bank) ที่ ส่งมอบงวดที่ ๒ โดยมีรายละเอียด
เลขที่สัญญา ชื่อบริษัทคู่สัญญา ชื่ อยี่ห้อ ชื่ อรุ่น และหมายเลขเครื่อง (Serial
Number) เป็นอย่างน้อย โดยจัดทำในรูปแบบเอกสารที่เป็นรูปเล่มและ
อีเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (PDFและ Excel) จำ นวน ๒๐ ชุด

๘.๒.๔. หลังจากการส่งมอบงานงวดที่ ๒ผู้ขายหรือผู้ชนะการประกวดราคาต้องมีเอกสาร
ใบตอบรับการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จากสำนักงานสถิติจังหวัด
ทุกจังหวัดในภาคกลาง ที่ สมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องกลับมายังสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ (ส่วนกลาง) เพื่อใช้ประกอบการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน

๘.๓. งวดที่ ๓ จำ นวนเงินรัอยละ ๓๐ ชองวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ชายหรือผู้ชนะการประกวดราคาไต้
ดำ เนินการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ นวน ๖,๖๐๗ เครื่องพุร้อม
อุปกรณ์สำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Power Bank) จำ นวน ๖,๖๐๗ แๆรื่อง
ณ สำ น กังานสถิติจังหวัดทุกจังหวัดในภาคเหนือและสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
ตามที่กำหนด (ภาคผนวก ก) ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๑๐ ว นั น บัลัดจากวันลงนามในสัญญา
พร้อมลับต้องส่งมอบงาบดังบี้
๘.๓.๑. อุปกรณ์ฟ้องลันการกระแทกและรอยขีดข่วน จำ นวน ๖,๖๐๗ เครื่อง
๘.๓.๒. จ ดัหาและติดพิล์มหน้าจอ จำ นวน ๖,๖๐๗ แผ่น
๘.๓.๓. สรุปรายการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) และอุปกรณ์สำรองไฟสำเหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Power Bank) ที่ ส่งมอบงวดที่ ๓ โดยมีรายละเอียด
เลขที่สัญญา ชื่อบริษัทคู่สัญญา ชื่ อยี่ห้อ ชื่ อรุ่น และหมายเลขเครื่อง (Serial
Number) เป็นอย่างน้อย โดยจัดทำในรูปแบบเอกสารที่เป็นรูปเล่มและ
อิเล็กทรอนิกส์!ฟล์ (PDFและ Excel) จำ นวน ๒๐ ชุด

๘.๓.๔. หลังจากการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ผู ข้ายหรือผู้ชนะการประกวดราคาต้องมีเอกุสาร
ใบตอบรับการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จากสำนักงานสถิติจังุหวัด
ทุกจังหวัดในภาคเหนือและสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ที่สมบรณ์
ครบถ้วนถูกต้องกสับมายังสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง)เพื่อใช้ประกอบุการ
ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน

๙. เงื่อนไขการรับประลัน 1
ผู ช้ายหรือผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์พทพ'ไ (Tablet) และอุปกรณ์

สำ รองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Power Bank) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี น บัลัดจากวันทุผ่าน
การตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครบถ้วนตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งค่'ไแ'5งและอะไหล่
ตามเงื่อนไขที่กำหนดดังบี้
๙.๑. กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) และอุปกรณ์สำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

(Power Bank) เกิดฟ้ญหาจากการใช้งานปกติ ภายใน ๓๐ ว นันับลัดจากวันที่ผ่านการตรวจรับจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทั้งสัญญาผู้ขายหรือผู้ชนะการประอวดราคาจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่
โดยเป็นเครื่องยี่ห้อและรุ่นเดียวลันลับที่ส่งมอบหรือดีกว่า ทดแทนภายใน ๓ ว นัทำการสำหรับใน
กรุงเทพมหานคร และภายใน ๕ ว นัทำการสำหรับต่างจังหวัด น บัตั้งแต่วันที่ผู้ชายหรือผู้ชนะการ
ประกวดราคาไต้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักบรจากสำนักงานสสิคิแห่ง'ชาคิ (ส่วนกลาง) หรือ

/สำนักงาน...

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำ บวบ ๒๐,๕๖๑ เครื่องๆครั้งที่J๒ ^—
^ไ*ร' i  พ



สำ น กังานสถิติจังหวัดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั ง้สิ้นทั้งนี้ผู้ขายหรือผู้ชนะการ'ประกวดราคาต้องแจัง
สำ น กังานสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง) และสำนักงานสถิติจังหวัด'คราบ'ดุกครั้งก่อนดำเนินกาวเ'ป^ยน
เครื่องใหม่

๙.๒. กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เถิดไ)ญหาจากการใช้งานปกติ เถิน ๓๐ ว นันับถัดจาก
ว นัที่ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพิ'สดุทั้งถัญญาผู้ขาอุหวือผู้'ชน"คาวนิว"^'^^'5Jไคา
ต้องดำเนินการ จ ดัหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่ เป็นเครื่องยี่หอและ'รุนเดียวกันfjบท
ส่งมอบหรือดีกว่า มาสำรองใช้งานแทนเครื่องที่เสียหรือเครื่องที่ส่งไปซ่อม ภายใน ๗ ว นัทำpาร
น บัตั้งแต่วันที่ผู้ชายหรือผู้ชนะการประกวดราคาไต้รับแจังเนินคาอลัก'*^ณ์อัก'"ะ'วจาค นิ̂ ค"^'^*เ^^คิ^
แห่งชาติ (ส่วนกลาง) หรือสำนักงานสถิติจังหวัด และผู้ชายหรือผู้ชนะการประกวดราคาต้องแจัง
สาเหตุชัดช้องและกำหนดเวลาที่คาดว่าจะซ่อมแชมแกัโขให้แค้วเคร็จเนินคา^คัค'"ะ'เนิจัค'"ะ'ว'^นิ^"^
สำ น กังานสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง) และสำนักงานสถิติจังหวัดหากผู้ชายหรือผู้ชนะการประกวด
ราคาไม่สามารถปฏิบัติตามไต้ ผู้ซื อ้มีสิทธี้จัาง'บุคคลภายนอกทำการแก้ไชให้สามารคใช้งานไต้ดี
ด งัเติม โดยผู้ชายหรือผู้ซนะการประกวดราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัาง'บุคคลภาย'นอก
ทำ การซ่อมแซมแกัโฃทั้งสิ้นแทนผู้ซื้อ

๙.๓. หลังผ่านการตรวจรับงานแค้ว ผู ช้ายหรือผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดส่งรายงานให้กับสำนักุงาน
สถิติแห่งชาติ'ดุกเดือน กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เถิดปิญหาจากการใช้งานระVIว่าง
การรับประกัน

๙.๔. หลังจากระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแค้วสำนักงานสถิติแห่งชาติจะจัดสรร
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) และอุปกรณีสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(Power Bank)ใ'ท้กับหน่วยงานต่างๆดังนั้นผู้ชายหรือผู้ชนะการประกวดราคาต้องดูแคแกโชป็ญ'"งา

ที่เถิดขึ้นกับอุปกรณีที่เสนอให้ใช้งานไต้ตามปกติไต้ตามสัญญาตคอดระอะเวคาการปร^กัน โดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายดังนี้
๙.๔.๑. สำ น กังานสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง) และสำนักงานสถิติจังหวัด กระทรวงติจิทัลเพื่อเศร'feฐถิจ

และสังคม จำ นวน ๒,๔๒๐ ชุด
๙.๔.๒. กรมการ'พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จำ นวน ๗,๑๖๒ ชุด
๙.๔.๓. สำ น กังานเศรษฐถิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณี จำ นวน ๑,๐๐๐ ชุด
๙.๔.๔. กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดค้อม จำ นวน ๓,๖๒๔ ชุด
๙.๔.๕. สำ น กังานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณี จำ นวน ๖,๓๕๕ ชุด

๑๐. ระยะเวลาในการดำเนิบโครงการ
ระยะเวลา ๒๑๐ ว นั

๑๑. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณ ๑๙๕,๓๒๙,๕๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านสามแสนสองหมื่นเก้า'พนห้า

ร อ้ยบาทล้วน)

ร่างรายละเอียดคุณลัก'ษณะเฉ'พาะ โครงการจัดชอเคร็องคอมพิวเตอร์พก'พา (Tablet) จำ บวบ ๒๐,๕๖๑ เครองๆครัง^
VS-I.W JU fmo
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รายละเอียดจำนวนเครื่องและสถานที่สํงมอนงาน
โครงการจํดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)จํานวน ๒๐,(ราว๑ เครือง ภายใต้โครงการระบบการจัดเกนข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรืพยกกรบํ้ก®ย่' ยืน'^บจ่^'"'ใ''^'^บ่' จำ นวน ๒๕ ลุ่มนํ้า

(โครงการระยะที่ ๑)

ลาดบท สำ น กังานสถิติจังหวัด จานวนเครอง หตง เบอร์โทร อีเมล

รวมส่งมอบคเงที่๑
(ภาคตะวันออก่เฉียงเหนือ
และภาคใต้)

๗,๙๑๖

ภาคดะวันออํกเฉียงเหนือ ๕,๓<£fo

๑ นครราชสีมา ๗๑๐ ศาลากลางวังหวัด ช นั ๓
ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.นครราชสีมา
๓๐๐๐๐

๐๔๔-

๒๔๒๙๘๔

nkrat@nso.§o.th

๒ บุรีร มัย์ ๓๔๙ ศูนย์ราชการวังหวัด
บ รุีร มัย์ ชัน้ ๒ อ.เมือง จ.
บรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๐๔๔-

๖๖๖๔๑๐

buriram(|)nso.§o.th

๓ สุรินทร์ ๓๑๗ ๒/๕-๖ ถ.คิริรัฐ ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
๓๒๐๐๐

๐๔๔-

๔๑๑๙๓๑

surin@nso.§o.th

๔ ศรีสะเกษ ๒๘๔ ศาลากลางวังหวัด (ตึก
ใหม่) ชัน้ ๒ ถ.เทพา ต.
เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรี
สะเกษ ๓๓๐๐๐

๐๔๔-

๖๑๒๗๔๔

sisaket(|)nso.go.lh

๕ อุบลราชธานี ๔๖๗ ศาลากลางวังหวัด ช นั ๒
ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๐๔๔-

๓๔๔๔๙๖

ubon(i)nso.§o.th

๖ ยโสธร ๑๔๙ ศาลากลางวังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๔ ถ.แจ้งสนิท ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
๓๔๐๐๐

๐๔๔-

๗๑๒๗๐๓

yasothon(i>nso.(o.th

๗ ช ยัภูมิ ๒๘๓ ศาลากลางวังหวัด (หลัง

ใหม่) ชัน้ ๔ ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๐๔๔-

๘๑๑๘๑๐

chyaphum@nso go.th

๘ อำ นาจเจริญ ๘๙ ศาลากลางวังหวัด ช นั ๓
ถ.ชยางกูร ต.โนนหนาม
แท่ง อ.เมือง จ.
อำ นาจเจริญ ๓๗๐๐๐

๐๔๔-

๔๒๓๐๔๐

amnatchr@nso.jo.th

ใ^๑^

\ฉทย1หตุ : ข อ้ยูลห่รือส£ฑนทีดั้งอาจมิการฝลึ่ยนเฟรพ ท 'ี' สืรพ- จะรแจ้งใ'พทราบใ'นภายหล 5 /สำศ 1ับที ๙.

าททพ^



๒/๑ ๐ -

-ภาคผนวก ก -

รายละเอียดจำนวนเครื่องและสถานที่ส่งมอบงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tabเet)จํานวน ๒๐,๕๖๑ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบการจัดเกบฃอมูล
โครงสร้างพื้นฐานระดบพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทร์พยากรบํ้าอย่าง บ*'บสุ่3Jใ!าทํ่วประเทศ จำ นวน ๒๕ ส่3.1'นา

(โครงการระยะที่ ๑)

ลาดบท สำ น กังานสถิติจังหวัด จานวนเครอง หตง เบอร้โทร อีเมล

๙ บึงกาฬ ๙๐ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ชัน้ ๒ ต.บึงกาฬ อ.เมือง
จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐

๐๔๒-

๔๙๒๔๐๓

bun§l<an@nso.§c-th

๑๐ หนองบัวลำภู ๑๓๘ ศาลากลางจังหวัด ช นั ๒
ถ.หนองบัวลำภู-เลย ต.ลำ
ภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
๓๙๐๐๐

๐๔๒-

๓๑๖๗๓๖

nblamphu@nso.

h

๐AO—

๑๑ ขอบแก่น ๔๓๓ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๔ ถ.ศูนย์
ราซการ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๐๔๓-

๒๔๖๖๓๙

khkaen@nso.§o.th

๑๒ อุดรธานี ๓๔๖ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ชัน้ ๗ ถ.อธิบดี ต.
หมากแข้ง อ.เมือง จ.
อดรธานี ๔๑๐๐๐

๐๔๒-

๒๒๒๔๖๖

udon(i)nso.§o.th

๑๓ เลย ๑๔๔ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๔ ถ.มลิวรรณ ต.
กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
๔๒๐๐๐

๐๔๒-

๘๑๑๑๖๒

loei(|)nso.§o.th

๑๔ หนองคาย ๑๑๔ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๓ ต.หนองกอม
เกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย

๔๓๐๐๐

๐๔๒-

๔๑๑๐๖๘

nongkhai@nso.§(D.th

๑๔ มหาสารคาม ๒๓๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๓ อ.เมือง จ.
มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๐๔๓-

๗๗๗๔๔๖

sarakham@nso.<o.th

๑๖ ร อ้ยเอ็ด ๓๐๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
เก่า) ชัน้ ๓ ถ.เทวาภิบาล
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ร้อยเอ็ด ๔๔๐๐๐

๐๔๓-

๔๑๑๒๘๐

roiet@nso.§o.th

๑๗ ' กาฬสินธุ ๒๓๙ ศาลากลางจังหวัด ช นั ๔
ถ.กาฬลินธุ อ.เมือง จ.
กาฬลินธุ ๔๖๐๐๐

๐๔๓-

๘๑๑๗๔๗

kalasin@nso.go.1 h

พภย1หตฺ : ข อ้มูลพ่ร็อสทานที่พั้อาจมีโทรเไส่ยบนปลง ชึ๋ง สสช. จะแจ้งใ'พ้เรานใบภายใพั

พ'

J

ก  / . /สำดับท ๑๘..4»10ฬ ฬ/ "

viVp^ i



๓/๑๐

- ภาคผนวก ก -

รายละเอียดจำนวนเครื่องและสถานที่ส่งมอบงาน
โครงการจํดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (73๖๒0จำนวน ๒๐,๔๖๑ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบการจํดเก็บข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพี่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืนใบส่บนํ้าที่' ระเทศ จำ นวน ๒๕ ลุ่มนํ้า

(โครงการระยะที่ ๑)

ลำ ด้บที สำ น กังานสถิติจังหวัด จำ นวนเครื่อง ทตง เบอร์โทร อีเมล

๑ สกลนคร ๒๗๘ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
เติม) ขัน้ ๒ ต.ธาตุเดูงขุม
อ.เมือง จ.สกลนคร
๔๗๐๐๐

๐๔๒-

๗๑๑๒๐๐

j

น0่
0

.th

๑๙ นครพนม ๑๖๙ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ขัน้ ๔ ถ.อภิบาล
บ ญัชา ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม ๔๘๐๐๐

๐๔๒-

๔๑๑๒๐๖

nkphanom@nso

เา

.§0.t

๒๐ มุกดาหาร ๙๔ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ขัน้ ๓ ถ.วิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.
มกดาหาร ๔๙๐๐๐

๐๔๒-

๖๑๑๔๔๘

mukdahan@nso

h

§0.t

ภาคใต้ ๒,๔๖๖

๒๑ นครศรีธรรมราช ๔๒๔ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขัน้ ๕ ถ.ราชดำเนิน
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๐๗๔-

๓๔๘๐๙๑

nksitham@nso.§อ.th

๒๒ กระบ ๑๑๑ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ขัน้ ๔ ต.ปากบํ้า อ.
เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐

๐๗๔-

๖๒๐๐๖๖

krabi(i)nso.§o.th

๒๓ พ งังา ๘๔ ๗๓/๔๒-๔๓ ถ.เทศบาล

บำ รุง ม.๓ ต.ถํ้าบํ้าผุด อ.
เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐

๐๗๖-

๔๖๐๗๔๙,

๐๗๖-

๔๖๐๖๔๙

phan§n§a(|>nso.<go.th

๒๔ ภูเก็ต ๑๖๙ ๒๒/๓๗-๓๘ ช.๑ ถ.หลวง

พ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภเก็ต ๘๓๐๐๐

๐๗๖-

๒๑๑๔๙๔

phuket<|>nso.§o.th

๒๔ สุรานฎร์ธานี ๒๙๙ อาคารสำนักงานส่วน

ราชการ ขัน้ ๓ ถ.ดอนนก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๐๗๗-

๒๗๒๔๘๐

surat@nso.go.th

๒๖ ระนอง ๘๓ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ขัน้ ๔ ถ.เพชรเกษม
ต.บางริ้น อ.เมือง จ.
ระนอง ๘๔๐๐๐

๐๗๗-

๘๐๐๑๔๘

ranon§(i)nso.§o.th

vantaMtj ะ ข อัยูลพ0สถานหึ๋พั๊ราฟ้การเปลี๋ยนนป£M พี่ จะนจ้ง่พ!ทราบในภายพลง ^  ̂ /ลำดับทึ๋ ๒๗„



๔/๑๐ -

- ภาคผนวก ก-

รายละเอียดจำนวนเครื่องและสถานที่ส่งมอบงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (7ล6161)จำนวน ๒๐,๕๖๑ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบการจัดเกบฃอมูล
โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทร์พยากรนํ้าอย่างยํ่'งยืน''นสุ่นนํ้าทั่'3บ่^"''^^ จำ นวน ๒๕ ลุ่มนํ้า

(โครงการระยะที่ ๑)

ลำ ด บัที ลำ น กังานสถิติจังหวัด จำ นวนเครื่อง ทตง เบอร!หร อผล

๒๗ ชุมพร ๑๔๗ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชัน้ ๑ ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะ
อ งั อ.เมือง จ.ชุมพร
๘๖๐๐๐

๐๗๗-

๔๑๑๗๐๑

chumphon@nso

h

•S0.t

๒๘ สงขลา ๔๑๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
เก่า) ชัน้ ๒ ถ.ราชดำเนีบ
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.
สงขลา ๙๐๐๐๐

๐๗๔-

๓๑๑๔๔๘

son§khla(i)nso.§cJ.th

๒๙ สดูล ๘๓ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๒ ถ.สตูลธานี
ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
๙๑๐๐๐

๐๗๔-

๗๑๑๑๖๑

satun@nso.go.th

๓๐ ตรัง ๑๗๖ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๔ ถ.พัทลุง ต.
ท บัเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
๙๒๐๐๐

๐๗๔-

๒๑๘๓๗๖

tran§@nso.§o.th

๓๑ พ ทัลุง ๑๔๗ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
เก่า) ชัน้ ๑ ถ.ราเมศวร์ ต.
คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.
พ ทัลง ๙๓๐๐๐

๐๗๔-

๖๑๓๑๘๑
i

i/t
๐

).th

๓๒ ปีตตานี ๑๔๒ ศาลากลางจังหวัด ช นั ๒

ถ.เดชา อ.เมือง จ.นีตตานี
๙๔๐๐๐

๐๗๓-

๓๔๙๔๔๓

pattani@nso.§o.:h

๓๓ ยะลา ๑๑๗ ศาลากลางจังหวัดอาคาร

๑ ชัน้ ๑ ถ.สุฃยางค์ ต.
สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

๙๔๐๐๐

๐๗๓-

๒๑๒๗๐๓,

๐๗๓-

๒๐๓๗๐๑

yala@nso.§o.th

๓๔ นราธิวาส ๑๖๑ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ชัน้ ๔ ท.ศูนย์
ราชการ ต.โคกเคียน อ.
เมือง จ.นราธิวาส

๙๖๐๐๐

๐๗๓-

๖๔๒๖๒๔

naratwat@nso.§D.th

vunyเหตุ ะ ข อ้มูลห่ร็อสทานที่ตั้งอาฟ้การเปลียบแปลง พึ๋ ลสซ. จะแจ้งใฟ้พรานในภายหลัง

๙
(fLr^

/^วมส่งมอบ.



-17๑๐

ภาคผนวก ก -

รายละเอียดจำนวนเครื่องและสถานที่ส่งมอบงาน
Aโครงการจ้ดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (7ลช๒1)จำนวน ๒๐,๕๖๑ เครอง ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บฃ้'

โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพี่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยงยืนในลุ่มนํ้าทั่วประเหศ จำ นวน ๒๕ ลุ่ม
(โครงการระยะที่ ๑)

อ

เ
มล

นํ า้

ลำ ด บัที่ ลำ น กังานสถิติจังหวัด จำ นวนเครื่อง หดง เบอร์โหร อีเมล

รวมส่งมอบครั้งที่ เร่)
(ภาคกลาง)

๖, ๐๓๘

๓๕ สมุทรปราการ ๖๓๕ อาคารศูนย์เบญจบูรพา
สุวรรณภูมิ ชัน้ ๓ ถ.
สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ
๑๐๒๘๐

๐๒-

๓๒๓๒๑๑๐ -

๑

smprakan@nso.(o.th

๓๖ นนทบุรี ๔๖๔ ศาลากลางจังหวัด อาคาร

๓ ชัน้ ๓ ถ.รัตนาธิเบศรี ต.
บางกระสอ อ.เมือง จ.

นบทบรี ๑๑๐๐๐

๐-๒๕๘๐-

๐(า(๒๐

nontburi@nso.gc>.th

๓๗ ปทุมธานี ๕๑๘ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
เดิม) ชัน้ ๒ ถ. ปทุม-สาม
โคก ต.บางปรอก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐

๐๒-

๕๘๑๖๗๗๒

ptthani@nso.go. h

๓๘ นครปฐม ๒๘๖ ๙๕-๙๗ ถ.หน้าพระ ต.

ห ว้ยจรเข้ อ.เมือง จ.

นครปธม ๗๓๐๐๐

๐๓๔-

๒๔๑๖๘๓

nkpathom(i)nso.i

ร:
+->
6

๓๙ สมุทรสาคร ๓๒๗ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๓ ถ.เศรษฐกิจ ๑
ต.มหาซัย อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๐๓๔-

๔๑๒๖๐๑

smsakhon@nso.(lO.th

๔๐ พระนครศรีอยุธยา ๓๐๖ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๓ ถ.สายเอเชีย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๐๓๕-

๓๓๖๕๘๕

ayuttaya@nso.gc>.th

๔๑ อ่างทอง ๘๔ ศาลากลางจังหวัด(หลัง
ใหม่) ชัน้ ๓ ต.บางแก้ว อ.
เมือง จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐

๐๓๕-

๖๑๑๒๕๔

angthong(i)nso.go.th

๔๒ ลพบุรี ๒๓๗ ศาลากลางจังหวัด ช นั ๓

ต.ทะเลขุบศร อ.เมือง จ.
ลพบรี ๑๕๐๐๐

๐๓๖-

๗๗๐๑๓๐

lopburi@nso.go.:h

ก^©0

หมายพตุ: ข อ้มลห่ร็อสถาบที่พั้อาจรการฟลี่ยบแปลง ซึ๋ง สสซ. จะแจ้งให้ทราบใ'นภายหลัง /ลำดับที ๔ทน



- ๖/๑๐

- ภาคผนวก ก-

รายละเอียดจำนวนเครื่องและสถานที่ส่งมอบงาน
โครงการจํดสัอเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (73๖๒1)จำนวน ๒๐,๕๖๑ เครือง ภายใต้โครงการระบบการจํดเกบขอมูล
โครงสร้างพื้นฐานระต้บพื้นที่เพื่อการบริหารจดการทรพยากรนํ้าอย่างยั่งยืนในลุ่มนํ้าที่'วประเทศ จำ นวน ๒๕ ลุ่มนํ้า

(โครงการระยะที่ ๑)

ลาดบท สำ น กังานสถิติจังหวัด จำ นวนเครื่อง หตง เ119ฟ้ทร อีเมล

๔๓ สิงห์บุรี ๖๖ ศาลากลางจังหวัด (อาคาร
๑) ชัน้ ๓ ถ.สิงห์บุรี-บาง
พาน ต.บางนัญ อ.เมือง จ.
สิงห์บรี ๑๖๐๐๐

๐๓๖-

๔๐๗๑๙๑

sin§buri@nso.go.:h

๔๔ ข ยันาท ๑๐๔ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๔ อ.เมือง จ.
ข ยันาท ๑๗๐๐๐

๐๕๖-

๔๑๑๖๖๓

chainat(i)nso.§o.1:h

๔๕ สระบุรี ๒๑๐ อาคารองค์การบรีหารส่วน
จ งัหวัด (เติม) ชัน้ ๓ ช.๑๓
ท.พิขัยรณรงค์สงคราม ต.
ปากเพรียว อ.เมือง จ.
สระบุรี ๑๘๐๐๐

๐๓๖-

๒๑๑๖๑๘

saraburi@nso.goth

๔๖ ชลบุรี ๔๘๘ อาคารศาลาประชาคม

"รวมใจชน" ชัน้ ๔ ถ.
ตำ หนักนํ้า อ.เมือง จ.
ชลบรี ๒๐๐๐๐

๐๓๘-

๗๙๑๘๙๔

chonburi{|>nso.gcxth

๔๗ ระยอง ๒๖๖ อาคารศูนย์ราชการ ชัน้ ๒
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.
ระยอง ๒๑๑๔๐

๐๓๘-

๖๙๔๐๔๗

rayong.nso.go.th

๔๘ จ นัทบุรี ๑๔๒ ศาลากลางจังหวัด อาคาร

๒ ชัน้ ๒ อ.เมือง จ.
จ นัทบุรี ๒๒๐๐๐

๐๓๙-

๓๑๑๔๑๐

chtburi@nso.go.-th

๔๙ ตราด
1

๖๙ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
เก่า) ชัน้ ๒ ถ. ราษฎร์นิยม
ต.บางพระ อ.เมือง จ.
ตราด ๒๓๐๐๐

๐๓๙-

๔๑๑๒๖๒

trat@nso.go.th

๔๐ ฉะเ?งเทรา ๒๐๔ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
เก่า) ชัน้ ๒ ถ.เรีองวุฒิ ต.
หน้าเมือง อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

๐๓๘-

๔๑๑๐๐๙

chchsao<|)nso.gc).th

๔๑ ปราจีนบุรี ๑๘๔ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๑ อ.เมือง จ.
ปราจีนบุรี ๒๔๒๓๐

๐๓๗-

๔๔๔๐๖๐

pchburi(i)nso.gq th

๔๒ นครนายก ๘๓ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
เก่า) ชัน้ ๒ ต.ท่าช้าง
อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐

——

๐๓๗-

๓๑๑๒๔๙

nknayok@nso.gi).th

vnnyivเต ; ข อ้มูลพรอสถาบทีพั้อาจรการท]ลี่ยนIฟพ พึ๋ ทสช- จะแจ้งใพ้เราบในภายทผั

vf



๗/๑๐ -

- ภาคผนวก ก-

รายละเอียดจำนวนเครื่องและสถานที่ส่งมอบงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)จํานวน ๒๐,๕๖๑ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบการจัดเกบฃ้อุ่มูล
โครงสร้างพื้นฐานระดบพื้นที่เพี่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืบ''บสุ่มบํ้'ไทั๋วบ่ระเทศ จำ นวน ๒๕ ลุ่มนํ้า

(โครงการระยะที่ ๑)

ลำ ด บัที่ ลำ 'นกงานสถิติจังหวัด จำ บวํนเครอง ที่ตั ง๊ เบอรโหร อีเมล

๕๓ สระแก้ว ๑๗๗ ศาลากลางจังหวัด ขัน้ ๑
ท.สุวรรณศร ต.ท่าเก'ษม
อ.เมือง จ.สระแก้ว
๒๗๐๐๐

๐๓๗-

๔๒๕๐๖๔

sakaeo@nso.go.th

๕๔ ราชบุรี ๒๓๖ ๒๐๖/๓-๔ ถ.รถไฟ ต.
หน้าเมือง อ.เมือง จ.
ราชบุรี ๗๐๐๐๐

๐๓๒-

๓๓๗๔๐๔

ratburi@nso.go.th

๕๕ กาญจนบุรี ๒๓๘ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขัน้ ๕ ต.ปากแพรก
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
๗๑๐๐๐

๐๓๔-

๕๑๒๙๙๖

kcnburi@nso.go.th

๕๖ สุพรรณบุรี ๒๕๑ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ขัน้ ๓ ถ.
สุพรรณบุรี-ขัยบาท ต.
สนามขัย อ.เมือง จ.
สพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๐๓๕-

๕๓๕๔๒๑

suphan@nso.go.th

๕๗ สมทรสงคราม ๕๘ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

เก่า) ขัน้ ๑ ถ.เอกขัย ต.แม่
กลอง อ.เมือง จ.
สมทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๐๓๔-

๗๑๑๐๐๑

smskhram@nso.go.th

phetburi@ns0.g9.th๕๘ เพชรบุรี ๑๔๘ ศาลากลางจังหวัด ข นั ๒

ต.คลองกระแชง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๐๓๒-

๔๒๕๓๐๐

pchkkhan@nso.go.th๕๙ ประจวบคีรีขันธ์ ๑๔๗ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ขัน้ ๔ ถ.สละชีพ
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
๗๗๐๐๐

๐๓๒-

๖๑๑๓๑๐

VBJlยIหตุ ะ ข อ้มูลห่ร็อสถานที่ตั้งอาฟ้การเปลี่tพนปลง ซีง สสซ. จะแข้งใฟ้ทราบในภายหลัง
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- ๘/๑๐ -

- ภาคผนวก ก-

รายละเอียดจำนวนเครื่องและสถานที่ส่งมอบงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (1ลช161)จำนวน ๒๐,๕๖๑ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบการจัดเกบฃ้อ่มูล
โครงสร้างพื้นฐานระดบพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนำอย่างยั่งยืนในส่มบำฬั่วบ่รร^'''พจำนวน ๒๕ ส่มนำ

(โครงการระยะที่ ๑)

ลำ ด บัที่ สำ น กังานสถิติจังหวัด จำ นวนเครื่อง ทตง เบอร่โทร อีเมล

รวมส่งมอบครั้งที่ ๓
(ลำนักงานสถติแห่งชาติ
(ส่วนกลาง) และ
ภาคเหนือ)

๖,๖๐๗

๖๐ สำ น กังานสถิติแห่งชาติ
(ส่วนกลาง)

๒,๘๖๑ สำ น กังานสถิติแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร
ร ฐัประคาสนภักดี ชัน้ ๒
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

ภาคเหนือ ๓,๗๔๖

๖๑ เชียงใหม่ ๔๘๖ ศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.
ช า้งเผือก อ.เมือง จ/

เชียงใหม่ ๔๐๓๐๐

๐๔๓-

๑๑๒๔๙๒

chmai(|)nso.§o.th

๖๒ ลำ พูน ๑๔๒ ๘๑/๒ ม.๑ ถ.ลำพูน-ป่า
ชาง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.
สำ พูน ๔๑๐๐๐

๐๔๓-

๔๓๔๓๖๓

lamphun@nso.gc).th

๖๓ ลำ ปาง ๒๔๐ ศาลากลางจังหวัด ช นั ๒

ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระ
บาท อ.เมือง จ.ลำปาง
๔๒๐๐๐

๐๔๔-

๒๖๔๐๖๖

lampang@nso.§c.th

๖๔ อุตรติตถ์ ๑๔๘ คาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๓ ถ.ประชานิมิต
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.
อตรติตถ์ ๔๓๐๐๐

๐๔๔-

๔๑๑๙๓๖

utradit@nso.go.tๆ

๖๔ แพร่ ๑๔๙ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๔ ถ.ไชยบูรณ์ ต.
ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
๔๔๐๐๐

๐๔๔-

๔๑๑๒๓๔

phrae@nso.go.tl"

๖๖ น่าน ๑๔๓ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ซน ๔ ต.ไชยสถาน อ.
เมือง จ.น่าน ๔๔๐๐๐

๐๔๔-

๗๑๖๔๓๐

nan(i>nso.go.th

flj
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๙/๑๐

- ภาคผนวก ก-

รายละเอียดจำนวนเครื่องและสถานที่ส่งมอบงาน
โครงการจดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พถพา (Tablet)จํานวน ๒๐,๔๖๑ เครือง ภายใต้โครงการระบบการจัดเกบฃอุ^ล
โครงสร้างพี้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริV1ารจัดกวรV1จัพย'ไกรบํ้าอย่'ไงยั่"^ยืน'^'"รื่3Jนํ้าหั่วประเทศ จำ นวน ๒๔ ลุ่มนํ้า

(โครงการระยะที่ ๑)

ลาดบท สำ น กังานสถิติจังหวัด จำ นวนเครื่อง หตง เบอร์โทร อีเมล

๖๗ พะเยา ๑๔๔ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๑ ถ.พหลโยธิน
ต.บ้านตอม อ.เมือง จ.
พะเยา ๔๖๐๐๐

๐๔๔-

๔๔๙๖๒๐

phayao@nso.go.th

๖๘ เรืยงราย ๓๘๑ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๒ ถ.แม่ฟ้า
หลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.
เรืยงราย ๔๗๑๐๐

๐๔๓-

๑๗๗๓๖๑

chrai@nso.go.th

๖๙ แม่ฮ่องสอน ๖๔ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๒ ต.
จองคำ อ.เมือง จ.
เฌ่ฮ่องสอน ๔๘๐๐๐

๐๔๓-

๖๑๑๒๙๓

maehson@nso.go.th

๗๐ นครสวรรค์ ๓๒๑ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๔ ถ.สวรรค์วิถี
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
๖๐๐๐๐

๐๔๖-

๘๐๓๔๗๙

nksawan@nso.g(D.th

๗๑ อุท ยัธานี ๑๐๑ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๓ ถ.ศรีอุทัย ต.
อุท ยัใหม่ อ.เมือง จ.
อทัยธานี ๖๑๐๐๐

๐๔๖-

๔๑๑๓๑๒

uthai@nso.go.th

๗๒ กำ แพงเพชร ๒๔๓ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ถ.กำแพงเพชร -
ส โุขทัย คม.๙ ต.หนองปลิง
อ.เมือง จ. กำ แพงเพชร
๖๒๐๐๐

๐๔๔-

๗๐๔๐๑๐

kpphGt@nso.go.th

๗๓ ตาก ๑๔๔ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
เดิม) ชัน้ ๒ ถ.พหลโยธิน
ต.หนองหลวง อ.เมือง
จ.ตาก ๖๓๐๐๐

๐๔๔-

๔๑๒๗๐๔

tak@nso.go.th

๗๔ ส โุขทัย ๒๐๑ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชัน้ ๔ ถ.นีกรเกษม อ.
เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐

๐๔๔-

๖๑๐๙๓๙

skhothal@nso.g(ว.th

๗๔ พิษณุโลก ๓๐๓ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๖ ถ.วังจันทร์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
พิษณุโลก ๖๔๐๐๐

๐๔๔-

๒๔๑๙๔๓

psnulok@nso.gc).th

VBJIยเหตุ ะ ข อ้ยูลห่ร็อสืถานหี่ต้งอาฟ้การเนรีyนแปรพ พ ffw- จะนข้ง่1ฟ้ทราบในภายหล')
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- (s)0/®0 -

- ภาคผนวก ก -

รายละเอียดจำนวนเครื่องและสถานที่ส่งมอบงาน
โครงการจํดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)จํานวน ๒๐,๕๖๑ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมล
โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้^นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืนใบลุ่มนํ้าที่วประเ'พศ จำ นวน ๒๕ ลุ่มนํ้า

(โครงการระยะที่ ๑)

ลำ ด บัที่ ลำ น กังานสถิติจังหวัด จำ นวนเครื่อง ทตง เบอรโทร อีพล

๗๖ พิจิตร ๑(ะ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ b ต.ท่าหลวง
อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐

๐๕๖-

๖๑๑๐๗๕

phichit(i>nso.§o.th 1

๗๗ เพชร\เรณ์ ๖๖เอ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่)ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-
หล่มสัก ต.สะเตียง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๐๕๖-

๗๒๙๗๗๓

phchabun®กso.§ o.th

รวมเครื่อง Tablet
ทั ง้หมดที่จัดส่ง

๒๐,๕๖๑

หมายเทตุ ะ ข อ้มูลพรส{ฑบที่พั้อาจijการแส่ยนน'ปลง พ ร®ช. จะนจังใ'พ้หราบในภายหลัง
>  fiur- 0(11^
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