
 
 
 
    
  

ประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน 
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานทะเบียนและติดตั้งระบบงานทะเบียน   

เทศบาลต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
******************** 

  ด้วยเทศบาลต าบลหน้าสตน  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ทะเบียน  เทศบาลต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานทะเบียนราษฎร 
1. ระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE 

1.1 FILE SERVER SERVICE WORKSTATION  (LCD MONITOR) (รายการที่ 8)   จ านวน 1 เครื่อง 
 แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน 
(8 Thread) โดยมีความเรว็สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกวา่ 3.0 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ส าหรับแบบ L3 Cache  
Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  

หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใชห้น่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี  

ความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน  

1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  

18.5 นิ้ว 
รายละเอียดแนบท้าย 
 
 
 
 



งบประมาณเป็นเงิน  ๑,40๒,๔๑๐.-บาท    ( หนึ่งล้านสี่แสนสองพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน ) 
ราคากลางรวมทั้งหมด  1,348,540.-บาท  ( หนึ่งล้านสามแสนสี่หม่ืนแปดพันห้าร้อยส่ีสิบบาทถ้วน ) 

- ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
๑.  เป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว    
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจ
ปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคา  ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ต าบลหน้าสตน  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซ่ึงได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ
ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘   
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ห้องกองคลัง เทศบาลต าบลหน้าสตน  
และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอ าเภอหัวไทร ในวันที่  ๒๓  ธันวาคม  
๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐ น. ถึง  ๑๐.๓๐ น.  

ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป        
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอ าเภอหัวไทร  

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน)                                
ได้ที่ฝ่ ายพัสดุ   กองคลังส านักงานเทศบาลต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร  จั งหวัดนครศรีธรรมราช  
ระหว่างวันที่  ๘  ธันวาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  หรือ  สอบถามทางโทรศัพท์  
๐-๗๕๓๘ -๙๓๑๑  ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดเ พ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์ของเทศบาล 
ต าบลหน้าสตน  (www.nasaton.go.th)   

 

 

 

 

 

        

http://www.nasaton.go.th/


อนึ่ง  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  จะต้องน าหลักฐานมาแสดงในวันขอซื้อเอกสาร  
อย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้  

๑. ส าเนาใบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด / บริษัท 
๒. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 
๓. ส าเนาหนังสือแสดงเลขท่ีผู้เสียภาษีอากร  
๔. ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจ / ผู้จัดการ(กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าการแทน) 
๕. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าการแทน) 
๖. ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ (กรณีรับมอบอ านาจท าการแทน) 

   
   ประกาศ   ณ  วันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
 
 
         ประดับ    แก้วพลับ 

            ( นายประดับ   แก้วพลับ ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  1/๒๕๕๙ 
การซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย 

ตามประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน  ลงวันที่  ๘  ธันวาคม   ๒๕๕๘  

   
 เทศบาลต าบลหน้าสตน  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาลต าบล”  มีความประสงค์  จะสอบราคาซื้อ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานทะเบียน  เทศบาลต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานทะเบียนราษฎร 
1. ระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE 

1.1 FILE SERVER SERVICE WORKSTATION  (LCD MONITOR) (รายการที่ 8)   จ านวน 1 เครื่อง 
 แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน 
(8 Thread) โดยมีความเรว็สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกวา่ 3.0 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ส าหรับแบบ L3 Cache  
Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  

หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใชห้น่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี  

ความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน  

1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  

18.5 นิ้ว 
รายละเอียดแนบท้าย 

       งบประมาณเป็นเงิน  ๑,40๒,๔๑๐.-บาท    ( หนึ่งล้านสี่แสนสองพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน ) 
ราคากลางรวมทั้งหมด  1,348,540.-บาท  ( หนึ่งล้านสามแสนสี่หม่ืนแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน ) 

  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่า เก็บอยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

 

 

 



 ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  ๑.๑   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒   แบบใบเสนอราคา 
  ๑.๓   แบบสัญญาซื้อขาย 
  ๑.๔   แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
  ๑.๕   บทนิยาม 
   (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๖   แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
   (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 

       ๒.๒ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่ งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 

       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

       ๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลต าบล  
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ

เสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมแลบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

                     (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

       (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

       (๓) ในกรณีเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค่าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
        (๔) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) หรือส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาบัตร
ประจ าตัวผู้เสียภาษี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ๑.๖ (๑) 



๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑) แบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

        (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

   (๓) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคา 
   (๔) บัญชีราคาแนบท้ายในเสนอราคา 
   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ๑.๖ (๒) 

๔. การเสนอราคา  
      ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่ อนไข 

ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

     ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให ้

             ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดย
ภายในก าหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖0 วันนับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 

       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ไปพร้อมกับใบ
เสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน ดังกล่าวนี้เทศบาลต าบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

ส าหรับรายละเอียดคุณลักษณะที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หาก คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับรายละเอียดคุณลักษณะ ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน ๓ วัน 

       ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน..... -........ (หน่วย) เพ่ือใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลต าบลจะไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลต าบล  จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 

   ๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดู รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ 
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

   ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุ ไว้ที่หน้าซองว่ า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ   
เลขที่ 1 /๒๕๕๙ ” โดยยื่นตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่   ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  
๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.  ณ กองคลัง  เทศบาลต าบลหน้าสตน    
(ในวันและเวลาราชการ)  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการ อ าเภอหัวไทร 
ในวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
 



๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลต าบลหน้าสตนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวมทั้งสิ้น 

       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลต าบลเท่านั้น 

       ๕.๓ เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

                   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล 

                   (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อ ผู้เสนอราคา อย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนราคาได้ 
เทศบาลต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

       ๕.๕ เทศบาลต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และ
ให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาล
ต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

               ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือเทศบาลต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า 
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินการตามสอบราคาซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลต าบลมี
สิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

๖. การท าสัญญาซื้อขาย 
       ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของ

ทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ เทศบาลต าบลจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
        ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทาง
ราชการ หรือเทศบาลต าบลเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท า
สัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาลต าบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้เทศบาลต าบลยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 
 



(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน

หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                   (๕) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 

            หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

๗. การจ่ายเงิน 
        เทศบาลต าบลหน้าสตน จะจ่ายเงินส าหรับการซื้อเป็นจ านวนเงินร้อยละ ๑๐๐ หลังจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุต่อวัน และไม่ต่ ากว่า
วันละ ๑๐๐ บาท 

๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
             ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 

๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่ น้อยกว่า
.....๑.......ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน......๕.... 
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
       (๑๐.๑)  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  ๒๕๕๘   
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลได้รับอนุมัติงบประมาณ แล้วเท่านั้น 

       (๑๐.๒) เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 
 



                    (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

       (๑๐.๓) ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๖ เทศบาลต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

       (๑๐.๔) เทศบาลต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
 

เทศบาลต าบลหน้าสตน 
 

 
 (นางภรณ์พนา   เพ็ชรคงทอง) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานทะเบียนราษฎร 

 
1. ระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE 

1.1 FILE SERVER SERVICE WORKSTATION  (LCD MONITOR) (รายการที่ 8)     จ านวน 1 เครื่อง 
 แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน 
(8 Thread) โดยมีความเรว็สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกวา่ 3.0 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ส าหรับแบบ L3 Cache  
Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  

หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใชห้น่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี  

ความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน  

1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  

18.5 นิ้ว 
 

1.2 SERVICE WORKSTATION (LCD MONITOR) (รายการที ่8)  จ านวน 2 เครื่อง 
 แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน 
(8 Thread) โดยมีความเรว็สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกวา่ 3.0 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ส าหรับแบบ L3 Cache 
Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  

หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใชห้น่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  
หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี  
ความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 



- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)  ชนิด SATA  หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน  1  

หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  

18.5 นิ้ว 
 

1.3 PASSBOOK PRINTER              จ านวน 2 เครื่อง 
   แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ 

- เป็นเครื่องพิมพ์ DOT MATRIX แบบ 24 หัวเข็ม 
- พิมพ์สมุดทะเบียนบ้านแบบใหม่ได้ 
- มีความสามารถในการพิมพ์กระดาษขนาด A4 ได้ 
- มี SERIAL INTERFACE จ านวน 2 PORTเป็นอย่างน้อย 
- ท างานร่วมกับ SERVICE WORSTATION ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถก าหนด LINE  SPACING ให้เลือกพิมพ์ได้ทั้งแบบ 6 และ 8 บรรทัดต่อนิ้ว  และสามารถ 

ใช้โปรแกรมจัดระยะได้ 
                - สามารถใช้งานไดเ้ข้ากับระบบของกรมการปกครองได้เป็นอย่างดี 

 
1.4  เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED สี (รายการที่ 45)      จ านวน 2 เครื่อง 
   แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเรว็ในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาท ี
- มีความเรว็ในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาท ี
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสงูสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 
 



 
1.5  HIGH SPEED  PRINTER (เครื่องพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรายงาน)          จ านวน 1 เครื่อง 
   แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ 

- เป็นแบบ  LINE  MATRIX  PRINTER  พิมพ์ได้บรรทัดละไม่น้อยกว่า 126 ตัวอักษร ที่ 10 CPI 
- มีความเร็วในการพิมพ์ด้วยความเร็วมาตรฐานไม่น้อยกว่า 1000 บรรทัดต่อนาที (DRART MODE) 
- มีรหัสภาษาไทยตามมาตรฐาน สมอ.  
- พิมพ์ต้นฉบับและส าเนารวมกันได้ไม่น้อยกว่า  4 COPY  
- VERTICAL SPACING ให้เลือกพิมพ์ได้ทั้งแบบ 6 และ 8 บรรทัดต่อนิ้วและสามารถใชโ้ปรแกรมจัด 

ระยะได้  ท างานรว่มกับ FILE/ATABASE SERVER ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.6  U P S เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า ขนาด ๒  KVA (รายการที่ 54)         จ านวน 3 เครื่อง 
แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้   

- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)  
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-20% หรือดีกว่า  
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-10% หรือดีกว่า  
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาท ี 

1.7  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 (รายการที่ 30) จ านวน 1 เครื่อง 
แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้   

- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  

จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ 

1.8  COMPUTER SOFTWARE ส าหรับเครื่อง SERVICE WORKSTATION(รายการที่ 62) จ านวน 3 ชุด 
แต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้   

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร ์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบสิทธิ 
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

1.9  Smart Card Reader ส าหรับเจ้าหน้าที่ (อ่าน เขียน  และ แสกนนิว้)               จ านวน 2 เครื่อง 
แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ 
- มีช่องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบ USB Port 
- มีไฟแสดงสถานะการเปิดเครื่อง และไฟแสดงสถานะการอ่านขอ้มูล  
- สามารถอ่านข้อมูลบนบัตรประชาชนเอนกประสงค์ ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
- สามารถท างานกับโปรแกรมเปรยีบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือใน Chip ของบัตรประจ าตวัประชาชนแบบ

อเนกประสงค์ของกรมการปกครอง ได้อย่างมีประสิทธภิาพ (กรมการปกครอง ใช ้Precise Match On 
Card) 

1.10  Smart Card Reader ส าหรับประชาชน (อ่าน เขียน และ แสกนนิว้)        จ านวน 2 เครื่อง 
แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ 
- มีช่องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบ USB Port 
- มีไฟแสดงสถานะการเปิดเครื่อง และไฟแสดงสถานะการอ่านขอ้มูล  
- สามารถอ่านข้อมูลบนบัตรประชาชนเอนกประสงค์ ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธภิาพ 



- สามารถท างานกับโปรแกรมเปรยีบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือใน Chip ของบัตรประจ าตวั ประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ของกรมการปกครอง ได้อย่างมีประสิทธภิาพ (กรมการปกครอง ใช ้Precise Match On 
Card) 

2. ติดตั้งและทดสอบระบบค าสั่งควบคุมการท างาน SOFTWARE ระบบงานทะเบียนราษฎร   
    ประกอบดว้ยระบบ SOFTWARE ดังนี้ 

2.1  OPERATING SYSTEM           จ านวน 1 ชุด 
แต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

- สามารถรบัการขอใช้งานจาก SERVICE  WORKSTATIONS ภายในส านักทะเบียนได้ 
- สนับสนนุระบบป้องกันการเสยีหายของระบบไฟล์แบบ MIRROR DISK  
- File System สนับสนุนการท า Logging ได้ เพ่ือประสิทธิภาพในการRecovery File System 

 ได้อย่างรวดเร็ว 
- มีระบบรักษาความปลอดภยัในการใช้เครื่อง การใช้ข้อมูล และระบบเครือข่ายภายในส านักทะเบียน 
- สนับสนนุการเชื่อมโยงแบบ  LOCAL AREA NETWORK (LAN) และ WIDE AREA NETWORK (WAN) 
- มีระบบ TCP/IP NETWORK ที่ท างานร่วมระบบเครือข่ายที่ใช้งานอยู่แลว้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
- มี Tools ที่ใช้ในการส ารอง และน ากลับมาของข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
- มี SORT/MERGE ทั้งตัวเลข ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ 

2.2  ระบบควบคุม และสนับสนุนการท างานของ SERVER PROGRAM      จ านวน 1 ชุด  
แต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

-  มี Runtime Library และโปรแกรมเพ่ือให้ Server โปรแกรมสามารถท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
-  มี Utility โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุม/ตรวจสอบการท างานของ Server โปรแกรม 

2.3  COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอ่านบัตร Smart card     จ านวน 4 ชุด 
แต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้  

- สนับสนนุให ้APPLICATION สามารถอ่านข้อมูลจากบัตร Smart Card ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2.4 โปรแกรมส าหรับควบคุมการอ่านลายพิมพ์นิ้วมือนายทะเบียน    จ านวน 1 ชุด 
           แต่ละชดุมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้  

- ระบบสามารถเปรียบเทียบภาพลายพิมพ์นิ้วมือนายทะเบียนเพ่ือควบคุมการเปิด-ปิดระบบได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

2.5  APPLICATION SOFTWARE พร้อมสิทธ์การใช้งานโปรแกรม       จ านวน 3 ชุด 
แต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะต่อไปนี้ 

- มี Runtime Module หรือ library สนับสนนุให้ Client โปรแกรมท างานรว่มกับ Server  
โปรแกรมที่ส านักทะเบียนอ าเภอ/ท้องถิ่นและศูนย์ภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มี Software หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการสนับสนุนการท างานของ  Client  โปรแกรมที ่
เสนอ เช่น Emulator  

- จะต้องสามารถท าให ้SERVICE WORKSTATION ติดต่อกับ SERVER PROGRAM ซึ่ง RUN อยู่บน  
SERVER ผ่านเครือข่ายของศูนย์ประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครอง  และสามารถให้บริการ 
ด้านงานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนบัตรประจ าตวัประชาชนดังต่อไปนี ้
 
 
 
 



2.5.1 ระบบงานด้านทะเบียน 
2.5.1.1 ระบบการให้บริการด้านการทะเบียนโดยอัตโนมัต ิ

การบริการตรวจสอบคัดและรับรองรายการทะเบียน 
- ทะเบียนคนและบ้าน 
- ทะเบียนคนเกิด 
- ทะเบียนคนตาย 
- ทะเบียนการย้ายออก 
- ทะเบียนการย้ายเข้า 
- ทะเบียนการแก้ไขหรือจ าหน่ายรายการบุคคล 
- ทะเบียนสมรส 
- ทะเบียนการหยา่ 
- ทะเบียนอาวุธปนื 
- ทะเบียนชื่อสกุล 
- ทะเบียนรับรองบุตร 

การบรกิารรับแจ้ง 
- แจ้งปลูกสร้างบ้านใหม ่ หรือบ้านที่ยังไม่มีทะเบียนบ้าน 
- แจ้งการเกิด 
- แจ้งการตาย 
- แจ้งการย้ายออก 
- แจ้งการย้ายเข้า 
- แจ้งการย้ายปลายทางโดยอัตโนมัติ 
- แจ้งขอเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบา้น 
- แจ้งขอแก้ไขและจ าหน่ายรายการคนในทะเบียนบ้าน 
- แจ้งขอแก้ไขและจ าหน่ายรายการบ้าน 
- แจ้งขอจดทะเบียนสมรส 
- แจ้งขอจดทะเบียนหยา่ 
- แจ้งขอจดทะเบียนชื่อสกุล 
- ค าร้องขอจดทะเบียนและบันทกึทะเบียนครอบครัว 
- แจ้งขอจดทะเบียนรับรองบุตร 
- แจ้งเกี่ยวกับทะเบียนชื่อบุคคล 

                                       - แจ้งขอเปลี่ยนชื่อตัว 
                                       - แจ้งขอเปลี่ยนชื่อรอง 
                                       - แจ้งขอร่วมใช้ชื่อสกุล 
                                       - แจ้งขอหนังสืออนุญาตร่วมใชส้กุล 
                                       - แจ้งขอจดทะเบียนชื่อสกุลคนต่างด้าว 

                            - แจ้งขอเปลี่ยนชื่อตวัคนต่างด้าว 
 
 
 



การบรกิารข้อมูลสถิติทางการทะเบียน 
- ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรและบ้านจากทะเบียนบ้าน 
- การคัดเลือกประชากรบ้านและบ้านจากทะเบียนบา้นแยกตามถนน/ซอย/ตรอก 
- การตรวจสอบข้อมูลสถิติประชากรและบ้านจากทะเบียนบ้านแยกตามถนน/ซอย/

ตรอก 
- การตรวจสอบข้อมูลสถิติการจดทะเบียนสมรสระดับ ส านักทะเบียน/จังหวัด/ประเทศ 
- การตรวจสอบข้อมูลสถิติการจดทะเบียนหย่าระดับ ส านักทะเบยีน/จังหวัด/ประเทศ 

การจดัพิมพ์ส าเนาทะเบียนบา้นแบบใหม่อย่างเป็นเล่ม 
- พิมพ์ส าเนาทะเบียนบ้านแจกจา่ยครั้งแรก 
- พิมพ์ส าเนาทะเบียนบ้านแจกจา่ยให้แก่เจ้าบ้านใช้แทนของเดิม 
- พิมพ์ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีปลูกสร้างบ้านใหม ่
- พิมพ์ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีเพ่ิมรายการบุคคลเข้าทะเบียนบา้น  

กรณีเด็กเกิดใหม ่เพ่ิม ชื่อกรณยี้ายเข้าและเพ่ิมชื่อด้วย ท.ร.98/ท.ร.14 
- พิมพ์ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีเพ่ิมบันทึกการตายตามมรณะบตัร 
- พิมพ์ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีเพ่ิมบันทึกการย้ายออก 
- พิมพ์ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีเพ่ิมบันทึกการจ าหน่ายหรือการแก้ไขรายการบุคคล

ตามทะเบียนบ้าน 
- พิมพ์ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีบนัทึกการจ าหน่ายรายการบุคคลกรณีท่ีมีชื่ออยู่ที่อ่ืน 
- พิมพ์ส าเนาทะเบียนบ้านบันทึกกรณีท่ีมีรายการไม่สมบูรณ์ (ไม่มีชื่อตัวหรือชื่อสกุล) 
- พิมพ์ส าเนาทะเบียนบ้านบันทึกกรณีบุคคลในบ้านมีจ านวนมาก 
- พิมพ์ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีเป็นบุคคลประเภท 6,7 
- การคัดเลือกและจัดส่ง TRANSACTION FILE ด้านการทะเบียนไปยังศูนย์บริหารการ

ทะเบียนภาคแบบ BATCH 
- การคัดเลือกและส่ง TRANSACTION FILE  ด้านทะเบียนไปยังระบบ 

คอมพิวเตอร์ส่วนกลางโดยอัตโนมัต ิ 
2.5.1.2 ระบบการปรับปรุง (UPDATING) รายการทะเบยีน 

- การแก้ไขและจ าหน่ายรายการคนในทะเบียนบ้านโดยนายทะเบยีนอ าเภอและท้องถิ่น 
- การแก้ไขรายการของบุคคลที่ส าคัญ 
- การแก้ไขรายการของบ้านเป็นจ านวนมาก 
- การแก้ไขและจ าหน่ายรายการบ้านโดยนายทะเบียนอ าเภอและท้องถิ่น 
- การแกไ้ขและเพ่ิมเติมรายการหมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย ์รหัสสถาน

ประกอบการและรหสัชุมชนในทะเบียนบ้าน 
- การเพ่ิมรายการบา้นและรายการคนที่ตกหล่น 
- การแก้ไขและจ าหน่ายทะเบยีนคนเกิด 
- การแก้ไขและจ าหน่ายทะเบยีนคนตาย 
- การแก้ไขและจ าหน่ายใบแจ้งยา้ยออก 
- การแก้ไขและจ าหน่ายใบแจ้งยา้ยเข้า 
- การแก้ไขและจ าหน่ายการเพ่ิมชื่อ 
- การแก้ไขและจ าหน่ายการเพ่ิมบ้าน 
- การแก้ไขประวัติการเปลี่ยนแปลงรายการคน 



- การปรับปรงุฐานข้อมูลด้านทะเบียนราษฎรของรายการการย้ายปลายทางอัตโนมัติ
และรายการย้ายกลบัจากต่างประเทศ 
- การออกรายงานแจง้เจ้าบ้านในกรณีมีผู้ย้ายเข้าปลายทางไปเขา้บ้านอ่ืน 
- การแก้ไขและจ าหน่ายทะเบยีนสมรส 
- การแก้ไขและจ าหน่ายทะเบยีนหย่า 
- การแก้ไขปรับปรุงตารางรหสั 
- การปรับปรงุค่าเลขทะเบียนระบบงานทะเบียนทั่วไป 
- การแก้ไขรายการทะเบียนรับรองบุตร 
- การแก้ไขและจ าหน่ายรายการทะเบียนชื่อบุคคล 

2.5.1.3 ระบบการออกรายงานเกี่ยวกับคนและบ้าน (PHRS) 
- การพิมพ์ทะเบียนบ้าน 
- การพิมพ์บัญชีคนในบ้าน 
- การพิมพ์บัญชีบ้านตามเงื่อนไขของรายการบ้านที่ระบุ 
- การพิมพ์บัญชีบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 
- การพิมพ์บัญชีบุคคลช่วงอายุตา่ง ๆ ทั้งเพศชาย,เพศหญิงหรือเฉพาะเพศชายหรือเพศ

หญิง 
- การพิมพ์บัญชีบุคคลที่เกิดปี พ.ศ. ที่ระบุ 
- การจัดพิมพ์บัญชีรายการทะเบยีนสมรสตาม วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน 
- การจัดพิมพ์บัญชีรายการทะเบยีนการหย่าตาม วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน 
- การจัดพิมพ์บัญชีรายการทะเบยีนสมรสที่จดทะเบยีนค้างอยู่ 
- การจัดพิมพ์บัญชีรายการทะเบยีนหย่าที่จดทะเบียนค้างอยู ่
- การพิมพ์ค าร้องขอจดทะเบียนในหมวดทะเบียนทั่วไป (คร.1) และการพิมพ์

แบบฟอร์ม คร.2 และ คร.6 
- การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้านกรณีบุคคลในบ้านมีอายุครบ  15 ปี 

2.5.1.4 ระบบการออกสถิติประชากรโดยอัตโนมัติ (LACS) 
- การออกสถิติจ านวนประชากรโดยอัตโนมัต ิ
- การออกสถิติจ านวนบ้านโดยอัตโนมัต ิ

2.5.1.5  ระบบการให้เลขรหัสยนืยันตวับุคคล 
                    2.5.1.6 ระบบการจัดสรา้งฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือของนายทะเบียน 

2.6  โอนย้ายฐานข้อมูล           จ านวน 1 ชุด 
แต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะต่อไปนี้ 

- จะต้องท าการโอนย้ายฐานข้อมูล (DATABASE) จากส านักทะเบียนอ าเภอมาเก็บที่ส านักทะเบยีนเทศบาล
ได้และพร้อมใช้งาน 

- จะต้องสามารถแยกแบ่งฐานข้อมูลได้ถูกต้องตามประเภทของข้อมูล 
- สนับสนนุการเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.7  COMFUTER SOFTWARE เข้าระบบฐานข้อมูล (SCANNER)      จ านวน 2 ชุด 
แต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะต่อไปนี้ 
- เพ่ือเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูลสว่นกลาง 
- เพ่ือการสืบค้นตรวจสอบยนืยันข้อเท็จจริงจากเอกสารประกอบการให้บริการประชาชน 
 

 



2.8  ระบบค าสั่งควบคุมการท างานเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (PASSBOOK PRINTER)  จ านวน 2 ชุด 
แต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

- สามารถรบัการขอใช้งานจาก SERVICE WORKSTATIONS ภายในส านักทะเบียนได้ 
- สามารถท างานรว่มกับ SOFTWARE ด้านงานทะเบียน ฯ เพ่ือรองรับเครื่องพิมพ์ระบบเครือข่ายที่ 

ใช้งานอยู่แลว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถในการส่งค าสัง่ปรับระยะการตั้งเอกสารให้ตรงก่อนท าการพิมพ์ได้ 
- สนับสนนุและควบคุมการสั่งพิมพ์ให้เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (PASSBOOK PRINTER) ท างาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.9  ระบบค าสั่งควบคุมการท างานเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (LINE PRINTER) 1000 Line  จ านวน 1 ชุด 
แต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้  

- สนับสนนุให ้APPLICATION สามารถควบคุมการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ LINE MATRIX PRINTER    
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3. ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ์HARDWARE/ระบบไฟฟ้า/อุปกรณ์ต่อพ่วง      จ านวน 1 ระบบ 
ดังมีรายละเอียดดังนี ้

3.1 ติดตั้ง LOAD CENTER              จ านวน 1 ระบบ 
แต่ละระบบมีคุณลักษณะเฉพาะต่อไปนี้ 
- ต้องติดตั้งตู้ LAOD CENTER ส าหรับเป็นแหล่งจ่ายระบบไฟฟ้าในต าแหน่งที่เหมาะสม 
- ต้องติดตั้งระบบสายดนิให้ถูกต้องตามลักษณะที่ทางการไฟฟ้าก าหนด 
- ต้องติดตั้งระบบที่สามรถตัดกระแสไฟฟ้าได้ 

3.2 ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ          จ านวน 1 ระบบ 
แต่ละระบบมีคุณลักษณะเฉพาะต่อไปนี้ 
- ต้องเชื่อมต่อสายไฟฟ้าให้ถูกต้องแยกตามเฟสและส ี
- ตรวจสอบการสลบัเฟสของระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
- ต้องเชื่อมต่อสายสัญญาส าหรับเชื่อมโยงระบบให้ได้ตามที่ก าหนด 
- ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อของสายสญัญาณทั้งระบบให้สามารถท างานส่งถ่ายข้อมูลได้ตามปกติ 

3.3 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE         จ านวน 1 ระบบ 
แต่ละระบบมีคุณลักษณะเฉพาะต่อไปนี้ 
- สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารภายในส านักงานเทศบาลของระบบงานทะเบียนได้ และรองรับการ

เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายของ ศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาค , ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน กรมการ
ปกครองได้เป็นอย่างดี 
- สามารถใหบ้ริการประชาชนด้านการทะเบียน/สนับสนุนการเลอืกตั้งได้เป็นอย่างดี โดยจะต้อง

สามารถท างานร่วมกับฐานข้อมูล ศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาค และฐานข้อมูลของศูนย์ประมวลผล
การทะเบียน กรมการปกครองได้เป็นอย่างดี 

3.4 บริการในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ณ จุดติดตั้งบริการ     จ านวน 3 จุด 
แต่ละจุดมีคุณลักษณะเฉพาะต่อไปนี้ 
- หากระบบคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ ส าหรับงานทะเบยีนราษฎร เกิดความช ารุดบกพรอ่งหรือ

ขัดข้ออันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ  บริษัทฯ จะด าเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม  
- ตรวจสอบการท างานของระบบทะเบียนฯ เพ่ือให้สามรถให้เปิดบริการประชาชนได้ตามปกต ิ 
 
 



เงื่อนไขการรับประกัน 
 

1. ผู้รับจ้างด าเนินการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายใต้ระยะเวลาการบ ารุงรักษา 1 ปี โดยไม่
มีค่าใช้จ่าย เพ่ือให้อุปกรณ์ต่างๆ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดังเดิม ซึ่งการบริการนี้ร่วมทั้งค่าอะไหล่และ
ค่าแรงงานทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเสียหรือขัดข้องเนื่องมากจากการใช้งานในลักษณะปกติ 

2. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการบ ารุงรักษา (Preventive Maintenance)  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อย่าง
น้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง รวมถึงการท าความสะอาดและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้พร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา  

3. หากระบบคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ ส าหรับงานทะเบียนราษฎร เกิดความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องอัน
เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้รับจ้างต้องด าเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปด าเนินการ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งความบกพร่อง 

4. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษานี้ ผู้รับจ้างต้องท าการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี การบริการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาที่ผู้รับจ้างต้องได้ให้การบริการนั้น เป็นการบ ารุงรักษาทางด้าน Hardware และด้าน Software 

5. ศูนย์อะไหล่ (Spare Part Center) ผู้รับจ้างจัดให้มีศูนย์อะไหล่ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นเพียงพอในการ
ให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคและศูนย์จังหวัด
ต่างๆ ที่กระจายไปทั่วประเทศ 
 
 
 


