
-ร่าง-

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเดอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพี่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค)

สาธารณซนที่สนใจจะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นในร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddIng) การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) สามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมิความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะด้องเปีดเผยซื่อ และที่อยู่ ของผู้เสนอแนะ หรือวิจารณ์ มาที่ คณะกรรมการกำหนด
ขอบเขตของงาน โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพี่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) โดยวิธี
ต่อไปนี้

๑. ทางไปรษณีย์ หรือจัดส่งโดยตรงที่
กลุ่มบริหารพัสดุ สำ น กังานเลขานุการกรม สำ น กังานสถิติแห่งซาติ
ศูนย์ราซการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาๆ
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ขัน้ ๒
ถนนแจ้งวัฒนะ เซตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท ๐๒-๑๔๓-๑๒๗๗ , ๐๒-๑๔๑-๗๓๒๖

๒. ทางโทรสาร หมายเลซ ๐๒-๑๔๓-๘๑๑๓
๓. ทาง E-Mail Address ะ oprocure@nso.go.th

**ขึ้นประชาฬิจารรนครั้งที่ ๖ **

(ครั้งที่ ๑ เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ลาคม ๒๔๖๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๑)



เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่.
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพี่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค)
ตามประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลงจันที่.

ข้อ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพา:



ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค)

๑. ความเป็นมาของโครงการ
สำ น กังานสถิติแห่งซาติ มีความต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประมวลผลข้อมูลเพื่อผลิต

ข อ้มูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง สำ หรับการประกอบการตัดสินใจ การบริหารงาน การกำหนดนโยบาย ของผู้บริหาร
ในระดับต่าง ๆ ของประเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใข้งานอยู่ในปัจจุบัน เป็นเครื่องรุ่นเก่าใม่มีประสิทธิภาพ
ไม่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นใหม่ไต้ นอกจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีอายุการไข้งานที่มาก
ทำ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์เรื่มเสียหายและเสื่อมสภาพไม่สามารถใข้งานไต้อย่างเต็มที่

เนื่องจากสำนักงานสถิติแห่งซาติ มีการทำสำมะโนและสำรวจหลายโครงการชื่งมีการจัดเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูลเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องการไข้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งมีการ
นำ เสนอข้อมูล การสีบค้นแผนที่ การไข้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบงานเกี่ยวกับข้อมูลที่มีลักษณะ
ข้อมูลเซิงพื้นที่ และแสดงข้อมูลเป็นรูปภาพที่มีความละเอียดสูง จึงจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
สนับสุนนการทำงานและการผลิตข้อมูลซองโครงการสำมะโนและสำรวจโครงการต่าง ๆ ซอง สสซ. และสถิติจังหวัด
มีการพัฒนาเว็บไซต์เองเพื่อนำข้อมูลขึ้นรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการต่าง ๆ และประซาลัมพันธ์
เกี่ยวกับข้อมูลทางต้านสถิติ

ในหน่วยงาน สสซ. ไต้มีการพัฒนา Software ที่ใข้เฉพาะในงานต้านต่าง ๆ ซึ่งต้องไข้การประมวลผลข้อมูลสูง
เข่น โปรแกรม CS Pro, Fox Pro, เป็นต้น จึงมีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใข้งานในสำนักงานสถิติจังหวัด
เพื่อเพื่มประสิทธิภาพสำหรับการประมวลผลข้อมูลเพื่อผลิตข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนั้นเศรื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
ใหญ่มีอายุการไข้งานมากว่า ๖ ปี ประสิทธิภาพซองเครื่องคอมพิวเตอร์ตํ่าลง เครื่องคอมพิวเตอร์เรื่มเสียหายและ
เสื่อมสภาพไม่สามารถไข้งานไต้อย่างเต็มที่

ฉะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่จ ดัหาในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ทำ ให้การตอบสนองงานของสำนักงานสถิติจังหวัด
เป็นไปไต้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะปัจจุบัน

๒. ว ตัลุประสงค์
๒.๑ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการไข้งานเกินกว่า ๖ ปี ที่ซำ รุดและเสื่อมสภาพ
๒.๒ เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลข้อมูลสถิติ

๓. ขอบเขตของงาน

๓.๑ จ ดัหาผลิตภัณฑ์ (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ต งัต่อไปนี้ ตามข้อกำหนดหรือดีกว่าใน ภาคผนวก ก.
๓.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำ นวน (ร)๕๒ เครื่อง
๓.๑.๒ ซุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำ นวน (ร)๕๒ ซุด

.๒ ติดตั้งที่สานักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ ตามที่กำหนดใน ภาคผนวก ซ.
ต้องดำเนินการติดตั้งให้ไข้งานไต้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่สำนักงานสถิติแห่งซาติกำหนด

๓.

๓.๓

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไวัซึ่ว่ศราวเนื่องจรส

/เป็นผ้ที...
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เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน'ของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่ ร ฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครีอ'ข่ายสารสนเทศ•ชองกรมบัญซีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายฃื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน'ของรัฐ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่ งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นห้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มี อำ นาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มี คุ ณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ด งักล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประใยขน่ร่วมกันกับผู้ยื่นจ้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นฃ้อเสนอให้แก่สำนักงานสถิติแห่งขาติ ณ ว นั
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวันแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้
มิคำ สั ง่ให้สละเอกสิทธี๋ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๔.๑๐ ผู้ ยื่ นจ้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๑ ผู้ ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ข. กำ หนด

๔.๑๒ ผู้ยื่ นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ หนด

๔.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงนผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ.กำหนด

๔.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอในจ้อ ๓.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผล แบบที่ ๒ ซึ่งถ้าหากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทน
จำ หน่ายผลิตภัณ์ที่เสนอในจ้อ ๓.๑.๑ ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือ
ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของผลิตกัณฑ์ โดยมีหนังลือรับรอง
การแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายฉบับภาษาไทยมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ทิ้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ขอสงวนลิทธที่จะตรวจสอบวินิจฉัยจ้อเท็จจริงโดยตรงจากผู้รับรองที่เสนอมานั้นเพี่อบีระคอบคาร
พิจารณา

๕. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตกัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนด หรือดีกว่าใน ภาคผนวก ก.
๔.๒ ผลิตกัณฑ์ที่เสนอ ในข้อ ๓.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานบีระมวลผล แบบที่ ๒ ต้องมีศูนย์บริการ

เป็นชองเจ้าของผลิตกัณฑ์ หรือเป็นของตัวแทนที่ไต้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายในบีระเทศที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตกัณฑ์โดยตรง โดยระบุขื่อและที่ตั้งศูนย์บริการ และเบอร์โทรคัพท์

๔.๓ ลิขลิทธิซอฟต์แวร์ และ License การใช้งานที่นัาไปใช้ในระบบต้องเป็นซอฟต์แวร์และ LIcernse ที่ ถูกต้อง
ตามกฎหมายและเป็นแบบใช้งานอย่างถาวร ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิ'เรียกร้อง
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ใดๆ ว่ ามีการละเมิดสิทธิ้ หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับอุปกรณ์ และหรือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่เสนอ ผู้เสนอ
ราคาต้องดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสันไปโดยเร็ว และต้อง
เป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใฃ้จ่ายต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น

๖. การติดตั้งและบำรุงรักษา
ผู้ซนะการประกวดราคาต้องดำเนินการดังนี้
๖.๑ ติ ดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ณ สำ น กังานสถิติจังหวัด ตามที่กำหนดใน ภาคผนวก ข.
๖.๒ รับประกันความชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ในข้อ ๓.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หลังผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และใน
ระหว่างการรับประกัน ต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดขอบในการเข้ามาดำเนินการมาซ่อมแซม ณ สถานที่ติดตั้ง
เครื่องเบื้องต้น ภายใน ๕ ว นัทำการ หลังจากไต้รับการแจ้งจากสำนักงานสกิติ โดยไม่คิดค่าอะไหล่และ
ค่าบริการใดๆ ทั ง้สัน

๖.๓ ตั ง้ซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์และเวิร์คกรุ๊ป ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานสถิติแห่งขาติ
๖.๔ ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานสถิติแห่งขาติ
๖.๕ แน่งเบื้อที่ของ Harddisk ออกเป็น OS Patition และ Data Patition
๖.๖ ดำ เนินการเปลี่ยนจอภาพให้ใหม่ หากจอภาพเกิดจุดเสียขึ้นตามข้อกำหนดการรับรองของผลิตภัณฑ์

ในระหว่างการรับประกัน ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใข้จ่ายใดๆ ทั ง้สัน
๖.๗ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เสนอใน ข้อ ๓.๑.๒ ขุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ลงในผลิตภัณฑ์ที่เสนอใน ข้อ ๓.๑.๑

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒

๗. การส่งมอบตรวจรับ
ผู ข้นะการประกวดราคาต้องดำเนินการดังนี้
๗.๑ จัดต้องทำบัายสติ๊กเกอร์ติดที่ตัวเครื่อง (CASE) และที่จอภาพ (Monitor) ในข้อ ๓.๑.๑ เครื่อง

คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ โดยให้ระบุ เลขที่สัญญา ซื่อบริษัทคู่สัญญา ซื่อยีห้อ ขือรุ่น
และ หมายเลขเครื่อง (Serial Number) ของเครื่อง ให้ถูกต้อง

๗.๒ จ ดัทำรายการของที่ล่งมอบเป็นรายขึ้นเพื่อการรับมอบ (Checklist) ซื่งประกอบต้วย ประเภท (ขนิด/
รายการ) ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง (Serial Number) ต วัเครื่อง (CASE) จอภาพ (Monitor) คี ย์บอร์ด
เมาส์ ซื่ อหน่วยงาน/ผู้รับ/วันที่รับมอบ เป็นอย่างน้อย

๗.๓ รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆและเอกสารที่เป็นคู่มีอทางเทคนิคเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ในข้อ ๓.๑ ที่มีมา
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์มอบให้กับสำนักงานสถิติแห่งขาติในวันติดตั้งหรือล่■รมอบง'!น

๗.๔ ต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ในข้อ ๓.๑ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำ การตรวจ ณ สำ น กังาน
สถิติแห่งขาติ (ส่วนกลาง)

๗.๕ เมื่อผ่านการตรวจรับตามข้อกำหนดจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งมอบและติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ในข้อ ๓.๑ ให้กับสำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด ตามสถานที่ที่กำหนด ตาม
ภาคผนวก ข. โดยเป็นผู้รับประกันความเสียหายระหว่างการส่งมอบและรับผิดขอบค่าใข้จ่ายในส่วนของ
การส่งมอบและติดตั้งให้ใข้งานได้ (ไม่รวมค่าใข้จ่ายอื่นๆ เข่น โต๊ะ เก้าอี้ สานเน็ตเวิร์ค ปลั๊กไฟ เนื่องจาก
เป็นการจัดหาเพื่อทดแทนของเดิม)

/๘. ระยะเวลา..,
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๘. ระยะเวลาในการส่งมอบ
ผู้ฃนะการประกวดราคา ต้องดำเนินการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ในข้อ ๓.๑ ให้ถูกต้องครบถ้วน และส่ง

มอบงานทั้งหมดภายใน ๑๒๐ ว นั น บัถัดจากวันลงนามในสัญญา และต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบงานให้สำนักงาน
สถิติแห่งฃาติทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า อย่างน้อย ๓ ว นัทำการ

๙. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ๖,๘๐๙,๖๐๐ (หกล้านแปดแสนเถ้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๑๐. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
สำ นักงานสถิติแห่งขาติจะคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องค'ริบถ้วนและยอมวับฟ้อบไข

ตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (TOR) โดยใข้เกณฑ์ราคา
ทั ง้นี้ สำ น กังานสถิติแห่งขาติทรงไร้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการจัดหาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะ

พิจารณา เพื่อประโยขน์ฃองทางราชการเป็นสำคัญ และให้ลือว่าการตัดสินของสำนักงานสถิติแห่งฃาติเป็นเด็ดขาด ผู้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเลียหายใดๆ มิได้
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๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๒ จำ นวน ๑๕๒ ชุด
๑.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมีอน (๘ Thread)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz จำ นวน ๑ หน่วย
๑.๒ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Merทory หรือ แบบ Smart Cache

Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
๑.๓ มี Chipset ที่ มีความเร็ว BUS ไม่น้อยกว่า ๘GT/s
๑.๔ ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ และต้อง

สามารถแสดงหมายเลขเครื่อง (Serial Number) ที่ ตรงกับหมายเลขที่ติดมากับตัวเครื่องได้
๑.๕ แผงวงจรหลัก (Mainboard) ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่องที่เสนอ
๑.๖ มี หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก

มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
๑.๗ มีหน่วยความจำหลักแบบ (RAM) ขนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB และสามารถเพื่ม

ขยายได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB

๑.๘ มี DVD +/- RW Drive ขนิด InternaL Drive จำ นวน ๑ หน่วย
๑.๘ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ฃนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ฃนิด

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๙๐ GB จำ นวน ๑ หน่วย
๑.๑๐ มีข่องเขื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า

จำ นวนไม่น้อยกว่า ๑ ข่อง

๑.๑๑ มี ส่วนควบคุมเลียงแบบ HD Audio หรือดีกว่าพร้อมลำโพงที่ติดตั้งภายในตัวเครื่อง
๑.๑๒ มีพอร์ต Output แบบ VGA, Display Port, HDMI, Serial Port ไม่น้อยกว่าอย่างล่ะ ๑ ข่อง และ

แบบ USB รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ข่อง โดยเป็นข่องสื่อสารแบบ U5B ๒.๐ หรือดีกว่า และต้องมี
ข่อง USB อย่ที่ด้านหน้าตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๙ ข่อง

๑.๑๓ มี Expansion Slot จำ นวนไม่น้อยกว่า ๒ slot โดยเป็น PCIe ๓.๐ X ๑๖ และ PCIe ๓.๐ x๑
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่าอย่างล่ะ ๑ Slot

๑.๑๔ มี Keyboard ใข้หัวเขื่อมต่อแบบ U5B โดยตรงโดยมีตัวอักษรตั้งภาษาไทยและาษาอังกฤษพิมพ์อยู่
บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร

๑.๑๙ มี Mouse เป็นชนิด Optical Mouse ที่ มีปุม Scroll Wheel โดยไข้หัวเซือมต่อแบบ USB โดยตรง
๑.๑๖ มีจอภาพสี ชนิด LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า

๖๐๐ : ๑ และ มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๔๔๐x๙๐๐
๑.๑๗ ต วัเครื่อง, จอภาพ, Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตรา

เครื่องหมายการด้านิ้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต
๑.๑๘ ต วัเครื่องมีขนาดของแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ Watts
๑.๑๙ เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน พร้อมเอกสารรับรอง ด งันิ้

๑.๑๙.๑ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ Series
๑.๑๙.๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้าจาก FCC หรือ EN
๑.๑๙.๓ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจาก UL หรือ CE หรือ CB หรือ TUV

1ฟ ภ'ั
/๑.๑๙.๔ ได้รับรอง...
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๑.๑๘.๔ ได้รับรองมาตรฐาน Green Guard Gold หรือ IT Eco Declaration หรือ TCO
หรือ CECP หรือ Low Halogen หรือเทียบเท่า

๑.๑๙.๕ ได้รับรองมาตรฐาน EPEAT Silver เป็นอย่างน้อย
๑.๒๐ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องมระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download Drive ของ

อุปกรณ์ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้เสนอราคาต้องระบุ URL มาใน
เอกสารการเสนอราคา

๑.๒๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ทั้งขด) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(On Site Service)

๑.๒๒ ติดตั้งโปรแกรมปฏิบัติงาน Windows ๑๐ Pro ที่ มีลิขสิทธิ้ถูกต้องตามกฎหมาย

๒. ขุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำ นวน ๑๕๒ ขุด
๑.๑ ประกอบด้วย Outlook, Word, Excel, PowerPoint และ OneNote เป็นอย่างน้อย
๑.๒ มีลิขสิทธิ๋ถูกต้องตามกฎหมาย

(m
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รายละเอียดจำนวนเครื่องและลถานที่ส่งมอบงาน
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพี่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) จำ นวน ๑๕๒ เครื่อง

ลำ ด บัที่ สำ น กังานสถิติจังหวัด จานวนเครอง ทีด งั เบอร์โทร อีเมล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔๐

๑ นครราขสีมา ๒ ศาลากลางจังหวัด ซ น้ ๓

ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.นครราซสีมา

๓๐๐๐๐

0๔๔-

๒๔๒๙๘๔

nkrat@กso.go.th

๒ บุรีร มัย์ ๒ ศูนย์ราขการจังหวัด
บุรี ร มัย์ ขัน้ ๒ อ.เมือง จ.
บริรัมย์ ๓๑๐๐๐

๐๔๔-

๖๖๖๔๑๐

buriram@nso.go.th

๓ ลุรินหร' ๒ ๒/๕'๖ ถ.สืรีรัฐ ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
๓๒๐๐๐

๐๔๔-

๔๑๑๙๓๑

surin@nso.go.th

๔ ศรีสะเกบ b ศาลากลางจังหวัด (ตึก
ใหม่) ขัน้ ๒ ถ.เทพา ต.
เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรี

สะเกษ ๓๓๐๐๐

๐๔๔-

๖๑๒๗๔๔

$isaket@nso.go.th

๕ อุบลราฃธานี ๒ ศาลากลางจังหวัด ซ น้ ๒

ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม

อ.เมือง จ.อุบลราซธานี
๓๔๐๐๐

๐๔๔—

๓๔๔๔๙๖

ubon@nso.go.th

๖ ยโสธร b ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ขัน้ ๔ ถ.แจ้งสนิท ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร

๓๔๐๐๐

๐๔๔-

๗๑๒๗๐๓

yasothon@nso.go.th

๗ จ ยัภูมิ b ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขั น้ ๕ ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ซ้ยภูมิ ๓๖๐๐๐

๐๔๔-

๘๑๑๘๑๐

chyaphum@nso.go.th

๘ อำ นาจเจริญ b ศาลากลางจังหวัด ซ น้ ๓

ถ.ซยางกูร ต.โนนหนาม
แท่ง อ.เมือง จ.

อำ นาจเจริญ ๓๗๐๐๐

๐๔๔-

๔๒๓๐๔๐

amnatchr@nso.go.th

๙ บึงกาฬ b ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

ขั น้ b ต.บึงกาฬ อ.เมือง
จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐

๐๔๒-

๔๙๒๔๐๓

bungkan@กso.go.th

หมายเหตุ : ข อ้:บลหรึอลPานที่ดั้งอาจมีการเปลี่ยนเฟm จง รสจ. จะแจ้งใฟ้หรานในภายหลัง

\

=ข้^
/ลำดับที่ S10..



- 10/๙ -

- ภาคผนวก ข -

รายละเอืยดจำนวนเครื่องและสถานที่ส่งมอบงาน
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) จำ นวน ๑๕๒ เครื่อง

ลำ ด บัที่ สำ น กังาบสถิดิจังหวัด จำ นวนเครีอง ทตง เบอร์โทร อีเมล

๑๐ หนองบัวลำภู ๒ ศาลากลางจังหวัด ข นั ๒

ถ.หนองบัวลำภู-เลย ต.ลำ
ภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
๓๙๐๐๐

๐๔๒-

๓๑๖๗๓๖

กblamphu{i)nso.§o.th

๑๑ ขอนแก่น ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขัน้ ๔ ถ.คูนย'
ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๐๔๓-

๒๔๖๖๓๙

khkaGn(|)nso.§o.th

๑๒ อุดรธานี ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ขั น้ ๗ ถ.อธิบดี ต.
หมากแข้ง อ.เมือง จ.

อดรธานี ๔๑๐๐๐

๐๔๒-

๒๒๒๔๖๖

udon(|)nso.§o.th

๑๓ เลย ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขั น้ ๔ ถ.มลิวรรณ ต.
กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
๔๒๐๐๐

๐๔๒-

๘๑๑๑๖๒

loeitginso.go.th

๑๔ หนองคาย ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขัน้ ๓ ต.หนองคอม
เกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย

๔๓๐๐๐

๐๔๒-

๔๑๑๐๖๘

non§khai@nso.§o.th

๑๔ มหาสารคาม ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขั น้ ๓ อ.เมือง จ.
มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๐๔๓-

๗๗๗๔๔๖

sarakham@nso.go.th

๑๖ ร้อยเอ็ด ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
เก่า) ขั น้ ๓ ถ.เทวาภิบาล
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

ร้อยเอด ๔๔๐๐๐

๐๔๓-

๔๑๑๒๘๐

roiet@nso.go.th

๑๗ กาฬสินธุ ๒ เลขที 9 ศูนย์ราชการ
จ งัหวัด กาฬลินธุ ขั น้ 3 ถ.
บายพาส-หัวคู
ต.กาฬลินธุ อ.เมือง
จ.กาฬลินธุ 46000

๐๔๓-

๘๑๑๗๔๗

kalasin@nso.go.th

๑๘ สกลนคร ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

เดิม) ขัน้ ๒ ต.ธาตุเชิงขุม
อ.เมือง จ.สกลนคร
๔๗๐๐๐

๐๔๒-

๗๑๑๒๐๐

sakonnk@nso.f0.th

N

หมายเหตุ : ข อ้มลหรือลถานทั๋ตั้งอาจม็การเปลี่ยนแปลง ขี่ง ลลข. จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
^ร'■ร!'

/ลำดับที ®๙..



- ๓/๙ -

- ภาคผนวก ข-

รายละเอียดจำนวนเครื่องและสถานที่ส่งมอบงาน
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) จำ นวน ๑๕๒ เครื่อง

ลำ ด บัที่ สำ น กังานสถิติจังหวัด จำ นวนเคร็อง ทตง เบอร์โทร อีเมล

๑C^ นครพนม ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขัน้ ๔ ถ.อภิบาล
บ ญัชา ต.ไนเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม ๔๘๐๐๐

๐๔๒-

๔๑๑๒๐๖

nkphanom(3)nso.50.th

๒๐ บุกดาหาร ๒ ศาลากลางจังหวัด

มุกดาหาร (หลังใหม่) ขั น้ 2
ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000

๐๔๒-

๖๑๑๔๔๘

mukdahan(i)nso.§o.th

ภาดใด้ ๒๘

๒๑ นครครีธรรมราช ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขั น้ ๔ ถ.ราชดำเนิน
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๐๗๔-

๓๔๘๐๙๑

nksitham<|)nso.go.th

๒๒ กระบี่ ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขั น้ ๔ ต.ปากนํ้า อ.
เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐

๐๗๔-

๖๒๐๐๖๖

krabi(i)nso.go.th

๒๓ พ งังา ๒ ศาลากลางจังหวัด ช นั 3

ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
หมู่ที่ 3 ตำ บลถํ้านํ้าผุด
อ.เมือง จ.พังงา 82000

๐๗๖-

๔๖๐๗๔๙,

๐๗๖-

๖๐๖๔๙

phan§n§a@nso.§o.th

๒๔ ภู เก็ต ๒ ๒๒/๓๗-๓๘ ช.๑ ถ.หลวง

พ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภเกต ๘๓๐๐๐

๐๗๖-

๒๑๑๔๙๔

phuketii)nso.50.th

๒๔ สุราษฎร์ธานี ๒ อาคารสำนักงานส่วน

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

๐๗๗-

๒๗๒๔๘๐

surat@nso.§o.th

๒๖ ระนอง ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขั น้ ๔ ถ.เพชรเกษม
ต.บางริ้น อ.เมือง จ.
ระนอง ๘๔๐๐๐

๐๗๗-

๘๐๐๑๔๘

ranon§@nso.§o.th

๒๗ ชุมพร ๒ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่

ขั น้ ๑ ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะ
ล งั อ.เมือง จ.ชุมพร
๘๖๐๐๐

๐๗๗-

๔๑๑๗๐๑

chumphon@nso.§o.th

/f
หมายเหตุ ; ข อ้มลหรีอสกานทตั้งอาจรก"เรฟลื่ยนแปล'' จึง ลลจ- จะนจังใฟ้ทาาบในภาฆพลัง /ลำดับที ๒๘..



- ๔/๙ -

- ภาคผนวก ข-

รายละเอยดจำนวนเครื่องและสถานที่ส่งมอบงาน
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มคักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) จำ นวน ๑๕๒ เครื่อง

สำ ด บัที่ สำ น กังานสถิติจังหวัด จำ นวนเครือง ที ด งั เบอร์โทร อีเมล

๒๘ สงขลา ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

เก่า) ขั น้ ๒ ถ.ราขดำเนิน
ต.ปอยาง อ.เมือง จ.

สงขลา ๙๐๐๐๐

๐๗๔-

๓๑๑๕๕๘

songkhladJnso.go.th

๒๙ สตูส ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขั น้ ๒ ท.สตูลธานี
ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
๙๑๐๐๐

๐๗๔-

๗๑๑๑๖๑

satun@nso.go.th

๓๐ ตรัง ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขั น้ ๔ ถ.พัทลุง ต.
ท บัเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
๙๒๐๐๐

๐๗๕-

๒๑๘๓๗๖

tran§@nso.go.th

๓๑ พ ทัลุง ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

เก่า) ขั น้ ๑ ถ.ราเมศวร์ ต.
คูหาลวรรค' อ.เมือง จ.
พ ทัลง ๙๓๐๐๐

๐๗๔-

๖๑๓๑๘๑

phatlung@nso.go.th

๓๒ ปีตตานี ๒ ศาลากลางจังหวัด ข นั ๒

ถ.เดขา อ.เมือง จ.ปีตตานี

๙๔๐๐๐

๐๗๓-

๓๔๙๔๔๓

pattani@nso.go.th

๓๓ ยะลา ๒ ศาลากลางจังหวัดอาคาร

๑ ขัน้ ๑ ถ.สุขยางค์ ต.
สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

๙๕๐๐๐

๐๗๓-

๒๑๒๗๐๓,

๐๗๓-

๒๐๓๗๐๑

yala@nso.go.th

๓๔ นราธิวาส ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขัน้ ๔ ถ.ศูนย์
ราซการ ต.โคกเคียน อ.

เมือง จ.นราธิวาส

๙๖๐๐๐

๐๗๓-

๖๔๒๖๒๔

naratwat@nso.go.th

(ภาคกลาง) ๕๐

๓๕ สมุทรปราการ ๒ อาคารศูนย์เบญจ'บูรพา
สุวรรณภูมิ ขั น้ ๓ ถ.
สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ
๑๐๒๘๐

๐๒-

๓๒๓๒๑๑๐ -

๑

smprakan@nso.go.th

AI

vojmMตุ: ฟ้อมูลพรือสถานที่ตั้งอาจรการเปลยบแ'ปลง ที่ง ลลข- จะแจ้งใ'เงัทราบในภายหลัง
/ลำดับที่๓น.



- ๕/๙ -

- ภาคผนวก ข-

รายละเอียดจำนวนเครื่องและสถานที่ส่งมอบงาน
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) จำ นวน ๑๕๒ เครื่อง

ลำ ด บัที่ สำ น กังานลถิติจังหวัด จำ นวนเครือง ที ด งั เบอร์โทร อีฒล

๓๖ นนทบุรี ๒ ศาลากลางจังหวัด อาคาร

๓ ชัน้ ๓ ล.รัตนาธิเบคร์ ต.
บางกระสอ อ.เมือง จ.

นนทบรี ๑๑๐๐๐

๐-๒๔๘๐-

๐๗๒๐

nontburi@nso.§o.th

๓๗ ปทุมธานี ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

เดิม) ชั น้ ๒ ถ. ปทุม-สาม
โคก ต.บางปรอก อ.เมือง

จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐

๐๒-

๔๘๑๖๗๗๒

ptthani@nso.50.th

๓๘ นครปฐม ๒ ๙๔-๙๗ ล.หน้าพระ ต.

ห ว้ยจรเข้ อ.เมือง จ.

นครปจม ๗๓๐๐๐

๐๓๔-

๒๔๑๖๘๓

nkpathom@nso.§o.th

๓C^ ลมทรสาคร ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

เก่า) ชัน้ ๓ ถ.เศรษฐกิจ ๑
ต.มหาขัย อ.เมือง จ.

สมทรสาคร ๗๔๐๐๐

๐๓๔-

๔๑๒๖๐๑

๔๐ พระนครศรีอยุธยา ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ชั น้ ๓ ถ.สายเอเชีย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๐๓๔-

๓๓๖๔๘๔

ayuttaya@nso.§o.th

๔๑ อ่างทอง ๒ ศาลากลางจังหวัด(หลัง

ใหม่) ชั น้ ๓ ต.บางแก้ว อ.
เมือง จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐

๐๓๔-

๖๑๑๒๔๔

angthon§@กso.go.th

๔๒ ลพบุรี ๒ ศาลากลางจังหวัด ข นั ๓

ต.ทะเลซุบศร อ.เมือง จ.
ลพบรี ๑๔๐๐๐

๐๓๖-

๗๗๐๑๓๐

lopburi(g>nso.§o.th

๔๓ สิงห์บุรี ๒ ศาลากลางจังหวัด (อาคาร

๑) ชัน้ ๓ ล.สิงห์บุรี-บาง
พาน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.
สิงห์บรี ๑๖๐๐๐

๐๓๖-

๔๐๗๑๙๑

sin§buri(|>nso.§o.th

๔๔ ขัยนาท ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ชัน้ ๔ อ.เมือง จ.
ข ยันาท ๑๗๐๐๐

๐๔๖-

๔๑๑๖๖๓

chainat(l)nso.go.th

๔๔ สระบุรี ๒ อาคารองค์การบรีหารส่วน
จ งัหวัด (เดิม) ชัน้ ๓ 'ช.๑๓
ล.พิขัยรณรงค์สงคราม ต.

ปากเพรียว อ.เมือง จ.

สระบุรี ๑๘๐๐๐

๐๓๖-

๒๑๑๖๑๘

saraburi®กร๐.go.th

vanyเหตุ: ข อ้มูลหรือลถานทื่ตั้งอาจมํการเปลื่ยนแปล'2 จ '็3 ลล!). จะแจ้งให้ทรานในภายหลัง ^

จN\V
/ลัาดับทีร๖..



- ๖/๙ -

-ภาคผนวก ข-

รายละเอียดจำนวนเครื่องและสถานที่ส่งมอบงาน
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพี่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) จำ นวน ๑๕๒ เครื่อง

ลำ ด บัที่ สำ น กังานสถิติจังหวัด จำ นวนเครื่อง ทตง เบอร์โทร อีเมล

๙๖ ขลบุรี ๒ อาคารศาลาประขาคม

"รวมใจขน" ขั น้ ๔ ถ.
ตำ หนักนํ้า อ.เมือง จ.
ขลบรี ๒๐๐๐๐

๐๓๘-

๗๙๑๘๙๔

chonburi@nso.§o.th

๔๗ ระยอง ๒ อาคารศูนย์ราขการ ข นั ๒
ต.เนนพระ อ.เมือง จ.
ระยอง ๒๑๑๔๐

๐๓๘-

๖๙๔๐๔๗

rayon^.nso.go.th

๙ จ นัทบุรี ๒ ศาลากลางจังหวัด อาคาร

๒ ขัน้ ๒ อ.เมือง จ.
จ นัทบุรี ๒๒๐๐๐

๐๓๙-

๓๑๑๔๑๐

chtburi@กรo.go.th

๔๙ ตราด ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

เก่า) ขัน้ ๒ ถ. ราษฎร์นิยม
ต.บางพระ อ.เมือง จ.

ตราด ๒๓๐๐๐

๐๓๙-

๔๑๑๒๖๒

trat<i)nso.§o.th

๔๐ ฉะเซิงเทรา ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

เก่า) ขั น้ ๒ ท.เรืองวุฒิ ต.
หน้าเมือง อ.เมือง จ.
ฉะเซิงเทรา ๒๔๐๐๐

๐๓๘-

£๑๑๐๐๙

chchsaoi|)nso.§o.th

๔๑ ปราจืนบุรี ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขั น้ ๑ อ.เมือง จ.
ปราจีนบรี ๒๔๒๓๐

๐๓๗-

๔๔๔๐๖๐

pchburi@nso.§o.th

๔๒ นครนายก ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

เก่า) ขัน้ ๒ ต.ท่าข้าง
อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐

๐๓๗-

๓๑๑๒๔๙

nknayok@กso.go.th

๔๓ สระแก้ว ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ขัน้ ๑ ถ.สุวรรณศร
ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.

สระแก้ว ๒๗๐๐๐

๐๓๗-

๔๒๔๐๖๔

sakaeo@nso.§o.th

๔๔ ราขบุรี ๒ ๒๐๖/๓-๔ ถ.รถไฟ ต.
หน้าเมือง อ.เมือง จ.

ราซบรี ๗๐๐๐๐

๐๓๒-

๓๓๗๔๐๔

ratburi{i)nso.§o.th

๔๔ กาญจนบุรี ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขัน้ ๔ ต.ปากแพรก
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
๗๑๐๐๐

๐๓๔-

๔๑๒๙๙๖

kcnburi@nso.§o.th

หมายเหตุ : ข อ้:นลหฬีลถาบหื่ตั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขั่ง ลลข จะแจ้งให้ทรา•บในภายหล้ง

\

รร์:รi

/สำดับทึ๋ «๖..



- ๗/๙ -

- ภาคผนวก ข -

รายละเอียดจำนวนเครื่องและสถานที่ส่งมอบงาน
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) จำ นวน ๑๕๒ เครื่อง

สำ ด บัที่ สำ น กังานสถิติจังหวัด จำ นวนเครือง ทตง เบอรโทร อีเมล

๕๖ สุพรรณบุรี ๒ คาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขัน้ ๓ ถ.
สุพรรณบุรี-ขัยนาท ต.
สนามขัย อ.เมือง จ,

สพรรณบรี ๗๒๐๐๐

๐๓๕-

๕๓๕๔๒๑

suphan@nso.§o.th

๕๗ สมุทรสงคราม ๒ คาลากลางจังหวัด (หลัง

เก่า) ขั น้ ๑ ถ,เอกขัย ต,แม่
กลอง อ.เมือง จ.
สมทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๐๓๔-

๗๑๑๐๐๑

รทกรkhram@nso.§o.th

๕๘ เพซรบุรี ๒ ศาลากลางจังหวัด ข นั ๒

ต.คลองกระแฃง อ.เมือง

จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๐๓๒-

๔๒๕๓๐๐

phetburidJnso.go.th

๕๙ ประจวบคีรีขันธ์ ๒ คาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขั น้ ๔ ถ.สละชีพ
อ,เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

๗๗๐๐๐

๐๓๒-

๖๑๑๓๑๐

pchkkhantฐ)ทรอ.§o.th

ภาคเหนือ ๓๔

๖๐ เขียงใหม่ ๒ คูนย์ราชการจังหวัด
เขียงใหม่ ถ.โชตนา ต.

ช้างเผือก อ.เมือง จ.

เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๐๕๓-

๑๑๒๔๙๒

chmai(|>nso.§o.th

๖๑ ลำ พูน ๒ ๘๑/๒ ม.๑ ถ.ลำพูน-ป่า
ชาง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.

ลำ พน ๕๑๐๐๐

๐๕๓-

^^๓๔๓๖๓

lamphun(i3nso.§o.th

๖๒ ลำ ปาง ๒ คาลากลางจังหวัด ข นั ๒

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

๕๒๐๐๐

๐๕๔-

๒๖๕๐๖๖

lampang@nso.§o.th

๖๓ อุตรติตลํ ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ขั น้ ๓ ถ.ประชานิมิต
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.
อตรติตสํ ๕๓๐๐๐

๐๕๕-

๔๑๑๙๓๖

utradit@nso.§o.th

พมายเหตุ : ข้อมูลหรีอสถานทํ่ตั้งอาจมีการฟรยนแปลง ซึ่ง สลข จะแจ้งให้ทรายในภายหลัง
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-ห้ร-
/ลำดับท ๖๔-



- ๘/๙

- ภาคผนวก ข-

รายละเอียดจำนวนเครื่องและสถานที่ส่งมอบงาน
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) จำ นวน ๑๕๒ เครื่อง

ลำดับที่ สำ น กังานสถิติจังหวัด จำ นวนเครื่อง ทตง เบอริโทร อีฌล

๖๔ แพร่ ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๔ ถ.ไชยบูรณ์ ต.
ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
๔๔๐๐๐

๐๔๔-

๔๑๑๒๓๔

phrae@nso.§o.th

๖๔ น่าน ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ชัน้ ๔ ต.ไชยสถาน อ.
เมือง จ.น่าน ๔๔๐๐๐

๐๔๔-

๗๑๐๙๑๐

nan(|)nso.§o.th

๖๖ พะเยา ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ชัน้ ๑ ถ.พหลโยธิน
ต.บ้านต่อม อ.เมือง จ.

พะเยา ๔๖๐๐๐

๐๔๔-

๔๔๙๖๒๐

phayao(i)nso.§o.th

๖๗ เขียงราย ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๒ ถ.แม่ฟ้า
หลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.
เขียงราย ๔๗๑๐๐

๐๔๓-

๑๗๗๓๖๑

chrai@nso.§o.th

๖๘ แม่ฮ่องสอน ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ชัน้ ๒ ต.
จองคำ อ.เมือง จ.

แม่ฮ่องสอน ๔๘๐๐๐

๐๔๓-

๖๑๑๒๙๓

กาaehson@nso.go.th

๖๙ นครสวรรค์ ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๔ ถ.สวรรค์วิถี
อ.เมือง จ.นครสวรรค์

๖๐๐๐๐

๐๔๖-

๘๐๓๔๗๙

nksawan@nso.go.th

๗๐ อุท ยัธานี ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๓ ถ.ศรีอุทัย ต.
อุท ยัใหม่ อ.เมือง จ.
อทัยธานี ๖๑๐๐๐

๐๔๖-

๔๑๑๓๑๒

uthai@nso.§o.th

๗๑ กำ แพงเพชร ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ถ.กำแพงเพชร -

ส โุขทัย กม.๙ ต.หนองปลิง
อ.เมือง จ. กำ แพงเพชร

๖๒๐๐๐

๐๔๔-

๗๐๔๐๑๐

kpphet@nso.§o.th

๗๒ ตาก ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
เดิม) ชัน้ ๒ ถ.พหลโยธิน
ต.หนองหลวง อ.เมือง

จ.ตาก ๖๓๐๐๐

๐๔๔-

๔๑๒๗๐๔

tak@nso.§o.th

๗๓ ส โุขทัย ๒ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่

ชัน้ ๔ ถ.นิกรเกษม อ.
เมือง จ.สโฃทัย ๖๔๐๐๐

๐๔๔-

๖๑๐๙๓๙

skhothai(i)nso.go.th

หมายเหตุ : ข อ้ยูลหริอสถาบทิ่ตั้งอาจมการแเลียนแปลง จึ่ง ลลข. จะแจ้งให้ทรานในภายหลัง
/P /ลัาดับที่ ๙๔..

ร
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๙/๙

- ภาคผนวก ข-

รายละเอียดจำนวนเครื่องและสถานที่ส่งมอบงาน
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) จำ นวน ๑๔๒ เครื่อง

ลำ ด บัที ลำ น กังาบสถิติจังหวัด จำ นวนเครื่อง ทตง เบอร์โทร อีเมล

๗๔ พิษณุโลก ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง

ใหม่) ชัน้ ๖ ถ.วังจันทร์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

พิษณโลก ๖๔๐๐๐

๐๔๔-

๒๔๑๙๔๓

psnulok@nso.go.th

๗๔ พิจิตร ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๒ ต.ท่าหลวง
อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐

๐๔๖-

๖๑๑๐0^๔

phichit(i)nso.go.th

๗๖ เพชรบูรณ์ ๒ ศาลากลางจังหวัด (หลัง
ใหม่) ชัน้ ๔ ถ.สระบุรี-
หล่มลัก ต.สะเตียง อ.เมือง

จ.เพชรบรณ์ ๖๗๐๐๐

๐๔๖-

๗๒๙๗๗๓

phchabun(i)nso.§o.th

เครื่องคอมพิวเตอร์
ทั ง้หมดที่จัดส่ง

๑๔๒

หนายพตุ : ข อ้มูลหรีอสถานทื่ตั้งอาจJJการฟลื่ยนแปลง ขื่ง รถซ. จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง /f


