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รางขอบเขตของงาน  (Term of Reference  : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
จางพิมพแบบสอบถาม  คูมอืการปฏิบัติงานสนาม และเอกสารประกอบการบรรยาย 

โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
 

1. ความเปนมา 
  การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประชากรของประเทศไทย         ในรูปของการทําสํามะโนประชากร 

จัดทําครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ. 2452  และตอมาใน พ.ศ. 2462   2472   2480   และ  2490       ซึ่งทั้ง 5 คร้ังนี้ จัดทํา

โดยกระทรวงมหาดไทย เรียกวาสํารวจสํามะโนครัว  สํานักงานสถิติแหงชาติรับผิดชอบและดําเนินการ

จัดทําสํามะโนประชากรครั้งแรก   พ.ศ. 2503   ตามพระราชบัญญัติสถิติ  พ.ศ. 2495       และครั้งตอมาจัดทํา

เมื่อ พ.ศ. 2513  2523  2533  2543   นับตั้งแต พ.ศ. 2513  เปนตนมา  สํานักงานสถิติแหงชาติไดมีการ

จัดทําสํามะโนเคหะไปพรอมกับการทําสํามะโนประชากร    ซึ่งในป 2553 นี้  จะเปนการทําสํามะโนประชากร

ครั้งที่ 11 และเปนการทําสํามะโนเคหะครั้งที่ 5 ในการทําสํามะโนประชากรและเคหะในครั้งนี้ ไดแบงพื้นที่ใน

การปฏิบัติงานออกเปนพื้นที่ยอย เรียกวาเขตแจงนับ เพื่อใหพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ไมซ้ําซอนกัน ใช

พนักงานเก็บขอมูลทั้งประเทศประมาณ 75,000 คน ปฏิบัติงานสนามพรอมกันทั่วประเทศในเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2553  

  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลประชากรและที่อยูอาศัยใหครบถวน จึงกําหนดวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี คือ การสัมภาษณโดยพนักงานแจงนับ การทอดแบบโดยใหประชาชนเปนผูกรอก

ขอมูลเอง การใหขอมูลผานทาง Internet และการใหขอมูลทางโทรศัพท ซึ่งในการปฏิบัติงานสนามจําเปนตอง

จัดเตรียมแบบสอบถามใหพนักงานใชในการปฏิบัติงาน จัดเตรียมคูมือการปฏิบัติงานสนาม และเอกสาร

ประกอบการบรรยาย เพื่อใชในการบริหารงานสนาม การรายงานความกาวหนาในการปฏิบัติงานสนาม และ

ทบทวนความเขาใจในบทบาทหนาที่ ที่ตองปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย 

2. วัตถุประสงค 
2.1   จัดพิมพแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553   

                    ซึ่งแบบสอบถามแตละชนิดมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

(1) แบบนับจด (สปค.1)  

- ใชนับและจด บาน อาคาร สิ่งปลูกสรางทุกประเภทไมวาจะมีผูอยูอาศัยหรือไม ในแตละ 

เขตแจงนับ เพื่อหาที่อยูอาศัย ครัวเรือนทุกประเภท และประชากรทั้งส้ิน 

(2) แบบแจงนับ (สปค.2)  

- ใชบันทึกรายละเอียดของสมาชิกในครัวเรือนทุกคน (ครัวเรือนทุกประเภท) และรายละเอียด

เกี่ยวกับที่อยูอาศัยของครัวเรือน (เฉพาะครัวเรือนสวนบุคคล) 

(3) แบบแจงนับพิเศษ (สปค.2/1) 

- เพื่อใหครัวเรือนที่ไมสะดวกในการใหสัมภาษณ กรอกรายละเอียดของสมาชิกแตละคนใน

ครัวเรือนดวยตนเอง 

- ใชสําหรับทอดแบบในพื้นที่เขาถึงไดยาก เชน คอนโดมิเนียม อพารทเมนท เปนตน 

2.2  จัดพิมพคูมือการปฏิบัติงานสนาม และเอกสารประกอบการบรรยายเพื่อใหพนักงานใชเปนคูมือในการ

ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 

     \3.คุณสมบัติ... 
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      3.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

3.1   ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย         มีอาชีพ 

 รับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว     โดยแสดงสําเนาหนังสือรับรองการจด 

 ทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกจิการคา  กระทรวงพาณิชยที่ออกใหหรือรับรองใหไมเกิน  6  เดือน     นบัถึงวนัยื่น 

 เอกสารประกวดราคา 

3.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบญัชีรายชือ่ผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียน 

              ชือ่แลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.3   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น       และตองไมเปนผูมีผล 

              ประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศการประกวดราคา 

             จางดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส   หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

3.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแต 

             รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.5  ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานในการรับจางพมิพงานในวงเงินไมนอยกวา 1 ลานบาทตอ 1สัญญา 

ซึ่งดําเนินการเสร็จแลวภายใน 5 ป  นับถึงวนัยื่นซองประกวดราคา อยางนอย 2 สัญญา         และเปนผลงานที่

คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานราชการ    หรอืรัฐวิสาหกิจ     หรือหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมฐีานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น     รัฐวิสาหกิจ 

หรือสถาบันการเงิน หรือหนวยงานเอกชน 

 
4 ขนาดและรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

4.1  รายการที่ 1        ประกอบดวย แบบนับจดและแบบแจงนับพิเศษ 
       4.1.1   แบบนับจด (สปค.1)   จํานวน   1,700,000   แบบ 

                                (1)  พิมพขนาด A3 ไมตองพับคร่ึง (ตามตนฉบับ) 

                                (2)  พิมพดวยกระดาษปอนดขาว  80  แกรม  เกรด A อยางดี  

                                (3)  พิมพสองสี  หนา – หลัง  ตัวอักษร สีดํา กรอบส่ีเหลี่ยม 

        เสนกั้นสดมภ  และเสนกั้นบรรทัด  สีดํา และ สีเขียว (ตามตนฉบับ) 

                                (4)  ตนฉบับอยูในรูป PDF file 

                 4.1.2   แบบแจงนับพิเศษ (สปค.2/1)  จํานวน   3,400,000  แบบ 
        (1)  พิมพขนาด A3 พับครึ่ง (ตามตนฉบบั)  

        (2)  พิมพดวยกระดาษปอนดขาว  80  แกรม  เกรด A อยางดี 

                    (3)  พิมพสีเดียว  หนา – หลัง  ตัวอักษร  กรอบส่ีเหลี่ยม  เสนกั้นสดมภ  และ 

  เสนกั้นบรรทัดใช  สีน้ําตาลเขม สีในพื้นกรอบส่ีเหลี่ยมเลขรหัสอางอิงฯ ใช สีน้ําตาลออน 

  (ตามตนฉบับ) 

        (4)   ตนฉบับอยูในรูป PDF file 

                 \4.1.3… 
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                    4.1.3     ผูเสนอราคาตองบรรจแุบบสอบถามตามขอกําหนด  ดังนี้ 

                    (1)   แบบนับจด  (สปค.1) 
                           -  บรรจุ  500  แบบ  ตอหนึง่หอ  โดยหอดวยกระดาษ 

                                        -  บรรจุ  4  หอ  ตอหนึ่งกลอง  ดวยกลองลูกฟูกหนา  5  ชั้น  ขนาดประมาณ  15”x18”x12” 
        (2)   แบบแจงนับพิเศษ (สปค.2/1) 
                                        -  บรรจุ  400  แบบ  ตอหนึ่งหอ  โดยหอดวยกระดาษ 
                                          -  บรรจุ  6  หอ  ตอหนึ่งกลอง  ดวยกลองลูกฟูกหนา  5  ชั้น  ขนาดประมาณ  15”x18”x12” 
                                  (3)   ระบุรายละเอียดชื่อของแบบ และจํานวนแบบที่หนากลองทุกกลอง 

         4.1.4   กําหนดสงมอบ 

       งวดที่ 1   แบบนับจด  (สปค.1)  จํานวน            5,000 แบบ 

            แบบแจงนับพิเศษ (สปค.2/1)  จํานวน             5,000 แบบ 
            ภายในวันที่ 12 เมษายน 2553 

       งวดที่ 2   แบบนับจด  (สปค.1)  จํานวน       1,020,000 แบบ 

               แบบแจงนับพิเศษ (สปค.2/1)  จํานวน         2,040,000 แบบ 
         ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 

       งวดที่ 3   แบบนับจด  (สปค.1)  จํานวน           675,000 แบบ 

                แบบแจงนับพิเศษ (สปค.2/1)  จํานวน         1,355,000 แบบ 
         ภายในวันที่  21  พฤษภาคม 2553 

 
 4.2  รายการที่ 2     แบบแจงนับ (สปค.2)  จํานวน   23,000,000  แบบ 
                         แบบ สปค.2 จะตองประมวลผลดวยระบบ ICR     คุณสมบัติของแบบจะตองสามารถ  Drop  สีได 

                   โดยผานเครื่อง Scanner ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

(1) ขนาดรูปเลม A4 (ตามตนฉบบั A3 พับคร่ึง)  จํานวน 8 หนาตอหนึ่งแบบ เยบ็มุงหลังคา 1 จุด 

      ดวยลวดเสนบาง ขนาดเบอร 24   

                          (2)  พิมพดวยกระดาษปอนดขาว  80  แกรม  เกรด A อยางด ี

                                (2.1)   พิมพสองสี  หนา – หลัง ตัวอักษร กรอบส่ีเหลี่ยม เสนกั้นสดมภ และเสนกั้นบรรทัด 

                                      ใชสีน้ําเงิน  และบารโคดสีดํา  (ตามตนฉบับ A3) 

                                (2.2)   แบบ สปค.2  จะตองผานการทดสอบการ Scan และ Drop สีได 

                                          ตามขอกาํหนดของระบบ ICR ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                (2.3)   ระยะหางระหวางขอบกระดาษถึงเสนกรอบของแบบแตละดาน จะตองเทากนัทุกแบบ 

                                          ตามตนฉบับ  และระยะตัดกระดาษตาม Trim Mark ที่กําหนด 

                                (2.4)   ตนฉบับอยูในรูป PDF file 

 

                    \(3)… 
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                        (3)  ผูเสนอราคาตองบรรจุแบบแจงนับ  (สปค.2) ตามขอกําหนด  ดังนี้ 

                              -   บรรจุ  200  แบบ  ตอหนึ่งหอ  โดยหอดวยกระดาษ 
                              -   บรรจุ  6  หอ  ตอหนึ่งกลอง  ดวยกลองลูกฟูกหนา  5  ชั้น  ขนาดประมาณ  15”x18”x12”  
                                  พรอมระบุรายละเอียดชื่อของแบบและจํานวนแบบที่หนากลองทุกกลอง 

                         (4)  กําหนดสงมอบ 

      งวดที่ 1    แบบแจงนับ  (สปค.2)  จํานวน           5,000 แบบ 
            ภายในวันที่  12  เมษายน 2553 

            งวดที่ 2    แบบแจงนับ  (สปค.2)    จํานวน    13,800,000 แบบ 
         ภายในวันที่  11 พฤษภาคม 2553 

             งวดที่ 3   แบบแจงนับ  (สปค.2)    จํานวน       9,195,000 แบบ 
         ภายในวันที่  21 พฤษภาคม 2553 

 
4.3 รายการที่  3  ประกอบดวย คูมือการปฏิบัติงานสนาม และเอกสารประกอบการบรรยาย 

4.3.1  คูมือการปฏิบัติงานสนาม   จํานวน   79,000  เลม 
 (1)   รูปเลม ขนาด A4    

 (2)    ปก พิมพสีเดียว พิมพดวยกระดาษอารต การด 260 แกรม สีฟาตัวอักษรเจาะขาว 

 (3)   หนาปก  สันปก และปกหลัง พิมพขอความและรูปภาพ (ตามตนฉบับ) 

 (4)   เนื้อใน  ประมาณ 205 หนา พิมพหนา – หลัง  (ตามตนฉบับ) ประกอบดวย 

 (4.1)   พิมพ 1 สี ดวยกระดาษปอนดขาว 80 แกรม เกรด A อยางดี ประมาณ 167 หนา 

                                   (4.2)   แผนที่ พิมพ 4 สี กระดาษปอนดขาว  80 แกรม เกรด A อยางดี ประมาณ 4 หนา 

                                   (4.3)   การบันทึกยอดรวมทั้งเขตแจงนับ และรายการที่ตองตรวจสอบของแบบ สปค.1 

                                             (บทที่ 9)  พิมพดวยกระดาษปอนด สีเขียว 80 แกรม  ประมาณ 4 หนา 

                                   (4.4)   รายการที่ตองตรวจสอบของแบบ สปค.2 (บทที่ 10) พิมพดวยกระดาษปอนด สีฟา  

                                             80 แกรม  ประมาณ  2 หนา   

                                   (4.5)   ภาคผนวก 

                                            (4.5.1)   รหัสภาค/จังหวัด  พิมพดวยกระดาษปอนด สีสม 80 แกรม ประมาณ  2  หนา 

                                            (4.5.2)   รหัสสัญชาติ และรหัสประเทศ พิมพดวยกระดาษปอนด สีชมพู 80 แกรม 

           ประมาณ  2  หนา 

                                            (4.5.3)   รหัสภาษาพูดและเขียน  พมิพดวยกระดาษปอนด สีเหลือง 80 แกรม  

                                                            ประมาณ 2  หนา 

                                            (4.5.4)   พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550  พิมพดวยกระดาษปอนดขาว 80 แกรม   

             ประมาณ 6 หนา 

                                            (4.5.5)   ตัวอยางการบันทึกแบบ สปค.1  พิมพดวยกระดาษปอนดขาว 80 แกรม   

            ประมาณ 6 หนา 

                       \(4.5.6)…. 
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(4.5.6)   ตัวอยางการบันทึกแบบ สปค.2 พิมพดวยกระดาษปอนดขาว 80 แกรม   

             ประมาณ  10  หนา               

                             (5)    เขาเลมไสกาวอยางดีที่สันปก    

                             (6)    ตนฉบับอยูในรูป PDF file 

                   \ 
               4.3.2  เอกสารประกอบการบรรยาย  จํานวน  79,000 เลม 

        (1)   รูปเลม ขนาด A4  

                              (2)    ปก พิมพสีเดียว พิมพดวยกระดาษอารต การด 120 แกรม สีชมพู  ตัวอักษรเจาะขาว    

                                      หนาปก พิมพขอความและรูปภาพ (ตามตนฉบับ)  

                              (3)   เนื้อใน ประมาณ 150 หนา  พิมพหนา - หลัง  (ตามตนฉบับ)  ประกอบดวย 

     -  พิมพ 1 สี พิมพดวยกระดาษปอนดขาว 80 แกรม เกรด A อยางดี ประมาณ 148  หนา 

                                     -  พิมพ 4 สี พิมพดวยกระดาษปอนดขาว 80 แกรม เกรด A อยางดี ประมาณ  2  หนา 

                              (4)   เขาเลมไสกาวอยางดีที่สันปก 

                               (5)   ตนฉบับอยูในรูป PDF file 

                   4.3.3   ผูเสนอราคาตองบรรจุคูมือและเอกสาร ดังนี้ 

                                (1)  คูมอืการปฏิบัติงานสนาม      

       -  บรรจุหอละ  10  เลม  หอดวยกระดาษ 

                                          -  บรรจุ   5  หอ  ตอหนึ่งกลอง  เปนกลองลูกฟูกหนา  5  ชั้น  ขนาดประมาณ  15”x18”x12” 

                    (2)   เอกสารประกอบการบรรยาย 
                                       -  บรรจุหอละ  10 เลม  โดยหอดวยกระดาษ 

                                         -  บรรจุ   5  หอ  ตอหนึ่งกลอง  เปนกลองลูกฟูกหนา  5  ชั้น  ขนาดประมาณ 15”x18”x12”  

                                  (3)   พรอมระบุรายละเอียดชื่อของคูมือการปฏิบัติงานสนาม หรือเอกสารประกอบการบรรยาย               

      จํานวนหอ และจํานวนเลมที่หนากลองทุกกลอง 
      4.3.4   กําหนดสงมอบ 

      งวดที่ 1   คูมือการปฏบิัตงิานสนาม  จํานวน    5,000 เลม 

                      เอกสารประกอบการบรรยาย  จํานวน   5,000 เลม 
             ภายในวนัที่ 12 เมษายน 2553 

      งวดที่ 2    คูมือการปฏบิัตงิานสนาม  จํานวน   47,000 เลม 

                      เอกสารประกอบการบรรยาย  จํานวน   47,000 เลม 
         ภายในวนัที่  11 พฤษภาคม 2553 

     งวดที่ 3     คูมือการปฏบิัตงิานสนาม  จํานวน    27,000 เลม 

                      เอกสารประกอบการบรรยาย  จํานวน    27,000 เลม 
                                                ภายในวันที่  21 พฤษภาคม 2553 
 
           \หลักเกณฑ... 
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5 หลักเกณฑในการพิจารณา 

5.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอรายละเอียด มาพรอมซองเสนอราคา ดังนี้ 

5.1.1     แผนการปฏิบัติงาน  (Work Plan)  ตามขอบเขตของงานที่กําหนด และพรอมท่ีจะนําเสนอ  หรือชีแ้จง 

             แผนงานตอคณะกรรมการประกวดราคาไดทันทีที่สํานักงานสถิติแหงชาติ    ตามกําหนดวัน  เวลาที่ 

             จะแจงในภายหลัง 

5.1.2 ประวัติ และผลงานของนิติบุคคลที่ผานมา  (Company  Profile) 

5.2 การพิจารณาขอกําหนดใน  Work Plan 

 สํานักงานสถิติแหงชาติจะพจิารณาขอเสนอของผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัต ิเอกสารหลักฐานถูกตอง    

 ดังตอไปน้ี 

  5.2.1   รายละเอียดของแผนงานการผลิต แบบสอบถาม คูมือการปฏิบัติงานสนาม และเอกสารประกอบการ 

              บรรยาย 

  5.2.2   ตัวอยางผลงานการพิมพแบบสอบถาม  หรือเอกสารรายงาน  หรือส่ิงพิมพ   หรือส่ิงพิมพที่มีการพิมพ 

             บารโคด  

  5.2.3   ผูเสนอราคา รายการที่ 2  แบบแจงนับ (สปค.2)  ตองจัดพิมพแบบสอบถาม (สปค.2)   ตามตัวอยาง  

                          จาํนวนไมนอยกวา 300 ชดุ ยื่นมาพรอมซองเสนอราคา ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาจะใชประกอบ 

                          การพจิารณา  ทดสอบการ Scan  และ  Drop  สีไดตามขอกําหนดของระบบ ICR  ของสํานักงานสถิติ 

                          แหงชาต ิ

 
6.   การสงมอบและการตรวจรับ 
          ผูชนะการประกวดราคา (ผูรับจาง)   ตองรับผิดชอบในการบรรจุหีบหอแบบสอบถาม คูมือ เอกสารประกอบ  

      การบรรยาย  ที่ผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับแลว   พรอมระบุชื่อสถิติจังหวัดปลายทาง  76  จังหวัด 

      บนกลองใหแตละจังหวัดอยางชัดเจน  ตามรายละเอียดที่กําหนดในผนวก 1         แลวจัดสงแบบ  คูมือ  เอกสาร 

      ประกอบการบรรยายใหสํานักงานสถิติแหงชาติ (กรุงเทพมหานคร)  ณ  สถานที่ที่สํานักงานสถิติแหงชาติจะแจงให 

      ทราบภายหลัง  

6.1  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะตรวจแบบทุกประเภท คูมือการปฏิบัติงานสนาม และเอกสารประกอบการ   

    บรรยาย  ดังนี้ 

6.1.1 ผูรับจางตองแจงและนัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เพื่อตรวจรับงานพิมพ และตรวจนับ

จํานวนใหถูกตองตามที่กําหนดในสัญญา กอนบรรจุงานพิมพลงกลอง 

6.1.2 ผูรับจางตองแจงและนัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กอนจัดสงงานพิมพที่บรรจุลงกลองไปยัง

ที่สถานที่ที่สํานักงานสถิติแหงชาติจะแจงใหทราบในภายหลัง 

6.1.3 ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการจัดสงงานพิมพตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ      และสํานักงานสถิติ 

แหงชาติจะเบิกจายคาจางงานพิมพ  ตอเมื่อมีหลักฐานยืนยันวาสํานักงานสถิติแหงชาติ   

(กรุงเทพมหานคร) ไดรับมอบงานพิมพตามจํานวนที่ระบุใน ผนวก 1  ครบถวนถูกตองแลว 

 

          \6.2… 
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6.2 สําหรับ แบบ สปค.2  กอนบรรจุแบบลงกลองเพื่อจัดสงไปยังสถานที่ที่สํานักงานสถิติแหงชาติจะแจงใน

ภายหลัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะดําเนินการตรวจรับตามขอกําหนด ดังนี้ 

6.2.1 ตรวจสอบแบบโดยการทดสอบกับเครื่อง Scanner ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ตองสามารถ Drop สี 

ไดตามขอกําหนดของระบบ ICR ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

6.2.2 ตรวจสอบระยะหางระหวางขอบกระดาษถึงเสนกรอบของแบบแตละดาน จะตองเทากันทุกแบบตาม

ตนฉบับ 

6.2.3 หากตรวจสอบตาม ขอ  6.2.1 และขอ 6.2.2 ไมเปนไปตามขอกําหนด   ผูชนะการประกวดราคา 

(ผูรับจาง) ตองจัดพิมพใหใหมพรอมจัดสงใหสํานักงานสถิติทุกจังหวัด โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม

กับทางสํานักงานสถิติแหงชาติ  ทั้งนี้ ผูชนะการประกวดราคา (ผูรับจาง) จะตองดําเนินการจัดพิมพ

และสงมอบใหสํานักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัด และสามารถใชไดทันในคาบเวลาการปฏิบัติงาน

สนามของสํานักงานสถิติแหงชาติในแตละจังหวัด ระหวางวันที่  1 – 31 กรกฎาคม 2553  

 
7    ระยะเวลาการดําเนินการ 
       เดือนกุมภาพันธ – 21 พฤษภาคม  2553   หรือประมาณ  4  เดือน 

 
8   ระยะเวลาสงมอบงาน 
       ตั้งแตวันที่  12   เมษายน  2553  –  วันที่  21   พฤษภาคม   2553    

 
9  วงเงินงบประมาณ 
     รายการที่ 1  ประกอบดวย แบบนับจดและแบบแจงนับพิเศษ 

           แบบนับจด (สปค.1)    จํานวน  1,700,000   แบบ 

                   แบบแจงนับพิเศษ (สปค.2/1)  จํานวน  3,400,000   แบบ 
   งบประมาณ   3,639,000.- บาท  (สามลานหกแสนสามหมื่นเกาพันบาทถวน) 
     รายการที่ 2   แบบแจงนับ (สปค.2)   จํานวน   23,000,000  แบบ 

 งบประมาณ  36,920,000.- บาท  (สามสิบหกลานเกาแสนสองหมื่นบาทถวน) 
    รายการที่ 3  ประกอบดวย คูมือปฏิบัติงานสนาม และเอกสารประกอบการบรรยาย 

       คูมือปฏิบัติงานสนาม   จํานวน   79,000  เลม 

     เอกสารประกอบการบรรยาย  จํานวน   79,000  เลม 
งบประมาณ   5,073,000.- บาท  (หาลานเจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน)  

 
7 เง่ือนไขการจายเงิน 

สํานักงานสถิติแหงชาติจะจายเงินใหผูชนะการประกวดราคา (ผูรับจาง)   เมื่อมีการสงมอบงาน  และคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุไดตรวจรับถูกตองตามขอกําหนดในสัญญาเรียบรอยแลว ดังนี้ 

 

           \รายการที่ 1... 
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        รายการที่ 1  แบบนับจด (สปค.1) และ แบบแจงนับพิเศษ (สปค.2/1) 

งวดที่ 1   จายรอยละ 10 ของราคาจางตามสัญญาจาง  เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 1 

งวดที่ 2   จายรอยละ 50 ของราคาจางตามสัญญาจาง  เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 2 

งวดที่ 3   จายรอยละ 40 ของราคาจางตามสัญญาจาง  เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 3 

        รายการที่ 2  แบบแจงนับ (สปค.2) 
งวดที่ 1   จายรอยละ 10 ของราคาจางตามสัญญาจาง  เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 1 

งวดที่ 2   จายรอยละ 50 ของราคาจางตามสัญญาจาง  เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 2 

งวดที่ 3   จายรอยละ 40 ของราคาจางตามสัญญาจาง  เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 3 

         รายการที่ 3  คูมือการปฏิบัติงานสนาม และ เอกสารประกอบการบรรยาย 
งวดที่ 1   จายรอยละ 10 ของราคาจางตามสัญญาจาง  เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 1 

งวดที่ 2   จายรอยละ 50 ของราคาจางตามสัญญาจาง เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 2 

งวดที่ 3   จายรอยละ 40 ของราคาจางตามสัญญาจาง เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 3 

 
8. การชี้แจงรายละเอียด    
      สํานักงานสถิติแหงชาติ กําหนดใหมีการชี้แจงรายละเอียดกอนการยื่นเอกสารประกวดราคา 
และสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดไดที่เว็บไซตของสํานักงานฯ www.nso.go.th 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดูจากเอกสารแนบทาย 
และดูรายละเอียดทั้งหมดไดที่เว็บไซตของสํานักงานฯ www.nso.go.th 
 

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

               (นางสาวรัจนา  เนตรแสงทิพย) 

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

               (นางปยะนุช   สุเฌอ)                                      (นางสาวศิริวรรณ   ทีปะศิริ) 

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

         (นางปทมา  อมรสิริสมบูรณ)                   (นางสาวพรรณี  พัฒนประดิษฐ) 

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

              (นายทรงพล  ใหมสาลี)                                        (นายอําพล  เอี่ยมสอาด) 

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

              (นายสมชาย  กล่ินคง)                                     (นายภาณุวัฒน  กรัณยรัชตธร) 

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

          (นางสาวปาริชาต นันทวิสูตร)                                 (นายประดิษฐ  เดียวสุรินทร) 

 

 

              \หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ สงขอเสนอแนะหรือคําวิจารณเปนลายลักษณอักษรโดยเปดเผย พรอมระบุชื่อ ที่อยู  

    หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได    มาที่ 

1. ทางไปรษณีย สงถึง คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงานฯ (กลุมพัสดุ สํานักบริหารกลาง) 

                  อาคาร B ชั้น 1   สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ   

                  ถนนแจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ  10210  

.        โทรศัพท  0 2143 1277  หรือ  0 2142 1234 ตอ 17324 

2. ทางโทรสาร    0 2143 8113  หรือ 0 2280 1827   

3.   ทางอีเมล       oprocure@nso.go.th  

 ผูเสนอแนะหรือวิจารณตองระบุชื่อ นามสกุล ชื่อนิติบุคคล เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได E-mail address 

ใหชัดเจน มิฉะนั้นสํานักงานจะไมรับพิจารณาขอเสนอแนะ หรือคําวิจารณดังกลาว 
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ราง 
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ ......../2553 

จางพิมพแบบสอบถาม  คูมอืการปฏิบัติงานสนาม และเอกสารประกอบการบรรยาย 
โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 

ตามประกาศสํานักงานสถติิแหงชาต ิ
ลงวันที่.................................. 

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

สํานักงานสถิติแหงชาติ   ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “สํานักงาน”     มีความประสงคจะประกวดราคาจางพิมพ 

แบบสอบถาม   คูมือการปฏิบัติงานสนาม  และเอกสารประกอบการบรรยาย         โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ 

พ.ศ.2553  จํานวน  3  รายการ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ดังมีรายการตอไปน้ี 

  รายการที่ 1   แบบนับจดและแบบแจงนับพิเศษ 

         1.1    แบบนับจด (สปค.1)    จํานวน   1,700,000   แบบ 

         1.2    แบบแจงนับพิเศษ (สปค.2/1)  จํานวน   3,400,000   แบบ 

              รายการที่ 2   แบบแจงนับ (สปค.2)    จํานวน 23,000,000   แบบ 

  รายการที่ 3   คูมือปฏิบัติงานสนาม และเอกสารประกอบการบรรยาย 

        3.1  คูมือปฏิบัติงานสนาม   จํานวน   79,000  เลม 

        3.2  เอกสารประกอบการบรรยาย  จํานวน   79,000  เลม 

และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี     โดยมี

ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

                       1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
1.1 รายละเอียดการจาง 
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.4 แบบสัญญาจาง 
1.5 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

    1.6  บทนิยาม 

   (1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

          (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

          1.7  แบบบญัชีเอกสาร 

                (1)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 

                                     (2)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

   (3)  แบบบัญชีรายชือ่เชิงบริหาร 

           (4)  แบบบัญชีรายชือ่เชิงทุน 

           \2… 
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    2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
           2.1  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย     มีอาชีพ 

                   รับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว        โดยแสดงสําเนาหนังสือ 

                   รับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย   ที่ออกใหหรือรับรองให 

                   ไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจาง 

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบัญชีรายชือ่ผูทิ้งงานของทางราชการ    และไดแจง
เวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล   หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ 

2.3   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น      และตองไมเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส      ณ    วนั

ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน       ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

2.5 ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานในการรับจางพิมพงานในวงเงินไมนอยกวา 1 ลานบาทตอ 1 

สัญญา ซึ่งดําเนินการเสร็จแลวภายใน 5 ป นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา อยางนอย 2 

สัญญา  และเปนผลงานที่คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ   หรือ

หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นซึ่งกฎหมาย

บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน หรือ

หนวยงานเอกชน โดยมีสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานมาแสดงในวันยื่น

เอกสารประกวดราคาซื้อ 

ทั้งนี้     สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวนิิจฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรองที่ 

   เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา 

2.6 ผูเสนอราคาจะตองเปนรายเดียวกันกับผูที่ขอซื้อเอกสารประกวดราคาจาง     ดวยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกสกับสํานักงานเทานั้น  จะโอนสิทธิ์ใหผูอื่นเขาเสนอราคาแทนมิได 

 
            3.   หลักฐานการเสนอราคา 

    ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน 2 สวน  คือ 
     3.1   สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
  (1)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  

(ก)  หางหุนสวนสามัญ  หรือหางหุนสวนจํากัด         ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด   

 ทะเบียนนิติบุคคล  ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา   กระทรวงพาณิชย  ที่ออกใหหรือ  

 รับรองใหไมเกนิ  6  เดือน  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา      และบัญชีรายชือ่  

 หุนสวนผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)    พรอมประทบัตราและลงนามรับรอง  

 สําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

        \(ข)... 
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(ข)  บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด    ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

 นิติบุคคล   ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชยที่ออกให หรือรับรองให 

 ไมเกิน  6  เดือน   นับถึงวันยืน่เอกสารประกวดราคา       และหนังสือบริคณหสนธิ   

  บัญชีรายชือ่กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถาม)ีและบัญชีผูถือหุนรายใหญ  

  พรอมประทบัตราและรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

                      (2)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา   ใหยื่นสําเนาสัญญา 

                                                ของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรวมคา และในกรณทีี่ผูเขารวมคา 

        ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาตไิทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง   หรือผูรวม 

        คาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

 (3)  สําเนาใบทะเบียนการคา     หรือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย       สําเนาใบทะเบียนภาษ ี

        มูลคาเพิม่ สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของนิติบุคคล    พรอมประทับตราและ 

       รับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

                      (4)  บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมด   ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7(1) 

3.2  สวนที่ 2  ตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     ที่เปนตนฉบับ 

1  ชุด    และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก ..  ชุด 

(2) แผนการปฏิบัติงาน  (Work Plan)   ตามขอ 4.4.1  และขอ 4.4.2  ที่เปนตนฉบับ  1  ชุด       

และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก ..  ชุด 

(3) เอกสารแสดงคุณสมบัติตามขอ 2.5  ที่เปนตนฉบับ 1 ชุด และสําเนาที่ประทับตราพรอม

ลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก ...  ชุด 

(4)  ตัวอยางงานพิมพแบบ สปค.2 ตามที่กําหนดในขอ 4.4.3     หรือตัวอยางสิ่งพิมพที่มีการ 

      การพมิพบารโคต 

(5) ตัวอยางกระดาษทุกอยาง  ซึ่งจะตองใชในงานประกวดราคาจางครั้งนี้   อยางนอย 1 ชุด   

(6) หนังสือมอบอาํนาจที่ปดอากรแสตมปตามกฎหมาย    ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ

ใหผูอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน หรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประกวดราคาแทน 

พรอมสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ     ที่ลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง  1  ชุด 

   (7)  หลักประกันซอง ตามขอ 5 

   (8)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.3      

      ที่ลงนามและประทับตราโดยผูเสนอราคาหรือผูรับมอบอาํนาจ จํานวน 3 ชุด 

(9)  บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมด   ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7(2) 

ผูเสนอราคาจะตองรับรองวาเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาดังกลาว 

ขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 

                        \4… 
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4.   การเสนอราคา 
4.1 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอ      ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน   และจะเสนอราคาเฉพาะรายการใดรายการหนึ่ง 

หรือจะเสนอราคาทั้ง 3 รายการก็ได แตตองเสนอราคาเต็มจํานวนในแตละรายการ     และจะ 

ตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองสงมอบงานพิมพตามที่กาํหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาจาง
แตละรายการ ดังนี้ 

4.2.1  รายการที่ 1  ประกอบดวย แบบนับจด (สปค.1) และแบบแจงนับพเิศษ (สปค.2/1) 

          แบงการสงมอบเปน 3 งวด ดังนี้ 

                     งวดที่ 1   แบบนับจด  (สปค.1)   จํานวน            5,000 แบบ 

                         แบบแจงนบัพิเศษ (สปค.2/1)  จํานวน             5,000 แบบ 

                         ภายในวันที่ 12 เมษายน 2553 

                     งวดที่ 2   แบบนับจด  (สปค.1)   จํานวน       1,020,000 แบบ 

                            แบบแจงนบัพิเศษ (สปค.2/1)  จํานวน         2,040,000 แบบ 

                      ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 

                     งวดที่ 3   แบบนับจด  (สปค.1)   จํานวน           675,000 แบบ 

                             แบบแจงนบัพิเศษ (สปค.2/1)  จํานวน         1,355,000 แบบ 

                      ภายในวันที่  21  พฤษภาคม 2553 

4.2.2  รายการที่ 2     แบบแจงนับ (สปค.2)  แบงการสงมอบเปน 3 งวด ดงันี้ 

           งวดที่ 1   แบบแจงนับ  (สปค.2)  จํานวน           5,000 แบบ 

                          ภายในวันที่  12  เมษายน 2553 

                             งวดที่ 2   แบบแจงนบั  (สปค.2)    จํานวน    13,800,000 แบบ 

                       ภายในวันที่  11 พฤษภาคม 2553 

                             งวดที่ 3   แบบแจงนบั  (สปค.2)    จํานวน       9,195,000 แบบ 

                       ภายในวันที่  21 พฤษภาคม 2553 

4.2.3  รายการที่  3  ประกอบดวย คูมือปฏิบัติงานสนาม และเอกสารประกอบการบรรยาย

          แบงการสงมอบเปน 3 งวด ดังนี้ 

          งวดที่ 1    คูมือการปฏิบตัิงานสนาม  จํานวน    5,000 เลม 

                                    เอกสารประกอบการบรรยาย  จํานวน   5,000 เลม 

                           ภายในวันที่ 12 เมษายน 2553 

                     งวดที่ 2    คูมอืการปฏิบัติงานสนาม  จํานวน   47,000 เลม 

                                    เอกสารประกอบการบรรยาย  จํานวน   47,000 เลม 

                       ภายในวันที่  11 พฤษภาคม 2553 

 

        \งวดที่ 3... 
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                    งวดที่ 3    คูมอืการปฏิบัติงานสนาม  จํานวน    27,000 เลม 

                                   เอกสารประกอบการบรรยาย  จํานวน    27,000 เลม 

                                                             ภายในวันที่  21 พฤษภาคม 2553 

4.3 ผูเสนอราคาที่ประสงคจะยื่นเอกสารประกวดราคาจาง   ตองมารับฟงคําชี้แจงในการจัดพิมพ
ตามที่ประกาศประกวดราคา  ในวันที่ .................................................ตั้งแตเวลา 09.30 น.  

เปนตนไป   โดยใหไปพรอมกนัที่ กลุมพัสดุ สํานักบริหารกลาง  สํานักงานสถิติแหงชาติ  ศูนย

ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  ถนนแจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ 

อาคาร B ชั้น 1      

          ผูที่มาฟงคําชี้แจงตองเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล         กรณีเปนผูแทนตอง 

 มีหนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอาํนาจ   มาแสดงใน 

 วันเวลาดังกลาว   พรอมทั้งลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐานกับเจาหนาที่สํานักงานดวย 

 ผูเสนอราคาที่มิไดเขารับฟงคําชี้แจงตามเวลาที่กําหนดในประกาศนี้  สํานกังานจะถือวา  

 ผูเสนอราคารายนั้นไดรับทราบรายละเอียด  ปญหา   และเขาใจเงื่อนไขตาง  ๆ     ในประกาศ  

 ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้โดยตลอดแลว       หากมีคาใชจายใด ๆ    

 ที่เพิ่มขึ้น  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบเองทัง้ส้ิน และจะยกเปนเหตุขึ้นกลาวอางหรือโตแยงกับ 

 ทางสํานักงานในภายหลังวาไมไดรับทราบมากอนไมได  ไมวาในกรณีใดทัง้ส้ิน  

4.4 ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารยื่นตอคณะกรรมการฯ ในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา ดังนี้ 

 4.4.1     แผนปฏิบัติงาน (Work Plan) ตามขอบเขตของงานที่กําหนดและพรอมท่ีจะนําเสนอ 

                     หรือชี้แจงแผนงานไดทันทีที่สํานักงานสถิติแหงชาติ ตามกําหนดวัน เวลาที่จะแจงใน 

                     ภายหลัง 

4.4.2 ผูเสนอราคาตองจัดทําขอมูลรายละเอียดประวัติ     และผลงานที่ผานมาของผูเสนอ 

 ราคา (Company Profile) 

4.4.3 ผูเสนอราคาที่ประสงคจะยื่นเสนอราคา รายการที่ 2  ตองจดัพิมพแบบสอบถาม 

             (สปค.2)  สําหรับใชในการทดสอบงานพิมพ  จํานวนไมนอยกวา 300 ชุด  

   4.5    กอนยืน่เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส        ผูเสนอราคาควรตรวจดูราง 

            สัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ใหถี่ถวน      และเขาใจเอกสารประกวดราคาจาง 

               ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ       ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ 

  ทางอิเล็กทรอนิกส      เมื่อยืน่เอกสารประกวดราคาแลวคณะกรรมการประกวดราคาจะถือวา 

 ผูเสนอราคาเขาใจรายละเอียดเงื่อนไขขอกําหนดในเอกสารประกวดราคาทุกประการแลว   ผู 

 เสนอราคาจะขอแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม  หรือทําประการใดเกี่ยวกับเอกสารที่ยื่นแลวมิได  

 เวนแตจะไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการฯ     ทั้งนี้  ตองไมเปนผลใหเกิดการไดเปรียบ 

 เสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

                       \4.6… 
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4.6    ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     ในวันที่  ... 

   .....................2553    ระหวางเวลา   10.00  น.   ถึง   11.30  น.   ณ   กลุมพัสดุ  สํานักบริหารกลาง      

 สํานักงานสถิติแหงชาติ    ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ   ถนนแจงวัฒนะ    แขวง  

 ทุงสองหอง   เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ   อาคาร B ชั้น 1 

        เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว   จะไมรับ 

 เอกสารใด  ๆ   เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

         คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ 

 รายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น           หรือเปนผูมีผล 

        ประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ1.6(1) 

        ณ   วันประกาศประกวดราคาจางดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม      พรอมทั้งตรวจสอบ 

        ขอเสนอตาม ขอ  3.2      และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน 

        ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธอีื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว 

          หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอน      หรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง 

                        อิเล็กทรอนิกสวา   มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน 

                        ธรรม ตามขอ 1.6 (2)      คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชือ่ผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปน 

                          ผูเสนอราคา   และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

                           ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน 

รวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่          หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับ 

ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส      ณ     วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส    หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง 

เปนธรรม  หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบตัิทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ 

หัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวด 

ราคา  การวินจิฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 

                    หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวากระบวนการเสนอราคาจางทางอิเล็ก- 

ทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จ    ภายในเวลาที่กําหนดไว  

คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา    โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอ 

ราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลวจะใหดําเนินกระบวน 

การเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนที่จะ 

ส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แตตองส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแต 

คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของ 

ไมอาจแกไขได         ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ 

กําหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม      โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอ 

ราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 

 

        \คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด  ๆ    ระหวางการ 

ประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

4.7   ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัต ิดังนี้ 

(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวธิีการทาง           
อิเล็กทรอนิกส 

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   แตละรายการ
จะตองเริ่มตนที่  

รายการที่ 1   ราคา  3,639,000.- บาท (สามลานหกแสนสามหมื่นเกาพันบาทถวน) 

        รายการที่ 2   ราคา  36,920,000.- บาท (สามสิบหกลานเกาแสนสองหมื่นบาทถวน)   

      รายการที่ 3   ราคา  5,073,000.- บาท (หาลานเจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน)   

(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่ม  และภาษอีื่น ๆ (ถาม)ี  รวมคาใชจาย 

ทั้งปวงไวดวยแลว 

(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส  จะตองต่ํากวาราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ 

(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา   และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จส้ินแลวจะตอง 

      ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคา 

       ที่เสนอหลังสุด 

(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคา ไมนอยกวา   60  วัน     นบัแตวนัยืนยันราคา

สุดทาย (วันยืนยันราคาสุดทาย คือวันที่ ....................... ...) โดยภายในกําหนดยืนราคา

ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ  ตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวดราคาฯ 

และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส     ทั้งนี้จะแจงให

ทราบในวันเสนอราคา 

5.    หลักประกันซอง 
       ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ดังนี้ 

       รายการที ่ 1    เปนจํานวนเงิน     181,950.-  บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเการอยหาสิบ 

     บาทถวน)   

       รายการที ่ 2    เปนจํานวนเงิน   1,846,000.-  บาท  (หนึ่งลานแปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถวน)   

       รายการที ่ 3    เปนจํานวนเงิน      253,650.-  บาท  (สองแสนหาหมื่นสามพันหกรอยหาสิบ 

     บาทถวน)   

โดยหลักประกันซองจะตองมรีะยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวัน

ส้ินสุดการยืนราคา     โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 

 

                      \5.1… 
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5.1  เงินสด 

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน    โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทาง 

ดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าํประกัน   ดังระบุใน 

ขอ 1.5(1) 

5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต 

    ใหประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณชิย       และประกอบธุรกจิค้ําประกันตาม  

    ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย      ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ   

    ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5(1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันซองตามขอน้ี   สํานักงานจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน   นับ

ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว           เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนให

ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว  

                          การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด  ๆ  จะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ 

     
      6.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                     6.1   ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินดวย 
                       ราคารวมแตละรายการต่ําสุด 
                    6.2   หากผูเสนอราคารายใดมคีุณสมบัติไมถกูตองตาม ขอ 2    หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 

                            ไมถูกตองหรือไมครบถวนตาม ขอ  3          หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง 

     อิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม ขอ 4  แลว        คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพจิารณา 

     ขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย     หรือ 

     ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวน 

     ที่มิใชสาระสําคัญ       ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสํานักงาน 

                            เทานั้น       

                    6.3   สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา            โดยไมมีการผอนผันในกรณี 

 ดังตอไปน้ี 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ 

        ทางอิเล็กทรอนิกส         หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางวิธีการทาง 

        อิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน 

(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ          หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบ 

เสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

 

         \6.4… 
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  6.4   ในการตดัสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส      หรือในการทําสัญญา 

          คณะกรรมการประกวดราคา หรือสํานักงานมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ 

   ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับราคา 

   หรือไมทําสัญญา  หากหลกัฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

6.5 สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด    หรือราคาหนึ่งราคาใด   หรือราคาที่เสนอ 

   ทั้งหมดก็ได       และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง 

   รายการใด         หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกสโดย 

   ไมพจิารณาจดัจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา      ทั้งนี้  เพือ่ประโยชนของทางราชการเปน 

   สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาด        ผูเสนอราคาจะเรียกรองคา 

   เสียหายใด ๆ  มิได        รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธ ี

   การทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ได 

   รับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม   หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต    

   เชน      การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชชือ่บุคคลธรรมดา  หรือนิติบคุคลอื่นมาเสนอ 

   ราคาแทน  เปนตน 

            ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด      เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิงาน 

   ตามสัญญาได      คณะกรรมการประกวดราคาหรือสํานักงานจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง 

   และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชือ่ไดวา      ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวด  

   ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ      หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได  

   สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา 
    ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ 

   ราคารายอื่น      หรือเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด 

   กลางอิเล็กทรอนิกส      ณ     วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

   หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม 

   ขอ 1.6   สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชือ่ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว     

   และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

6.7 สํานักงานประสงคจะใหการประกวดราคาจางครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปเปนสําคัญ           คณะ   

กรรมการประกวดราคา หรือสํานักงานมีสิทธิที่จะเรียกผูเสนอราคารายใดรายหนึ่งมาชี้แจง

รายละเอียดที่เสนอดวยวาจา       หรือเปนลายลักษณอักษรเพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการฯ ไดตามที่เห็นสมควร         รวมทั้งสงวนไวซึง่สิทธิที่จะเรียกผูเสนอราคาที่มี

ขอเสนอที่เหมาะสมรายหนึ่งรายใดมาเจรจาตอรอง หรือไมเรียกผูหนึ่งผูใดมาเพื่อการนั้น 

6.8 สํานักงานสงวนสิทธิในการยดึหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาในกรณีตอไปน้ี 

6.8.1     ผูมีสิทธิเสนอราคา ไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ 

             ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

                              \6.8.2… 



 

รางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาจางพิมพแบบ สปค.53 
 

 

 

   -10- 

 

6.8.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ 

6.8.3 ผูมีสิทธิเสนอราคา  LOG IN  แลว  แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิด

เงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล 

6.8.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชือ่ใน   แบบ บก.008      และแบบยืนยันราคา

สุดทายในการเสนอราคา 

 
                           7.    การทาํสัญญาจาง 

               ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) ตองทําสัญญาจางตามแบบ 

สัญญาดังระบุใน ขอ  1.4  กับสํานักงานภายใน 10 วัน    นบัถัดจากวันที่ไดรับแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร และ

จะตองวางหลกัประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 (5%)ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสได   ใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 

         (1)   เงินสด 

         (2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงานโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น 

                                           ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

           (3)   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าํประกัน   ดังระบุใน 

                        ขอ 1.5(2) 

                                   (4)   หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน     หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให  

                                           ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย      และประกอบธุรกิจค้ําประกนัตามประกาศ 

                                           ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว   โดย 

   อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (2) 

                       (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                      หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน    นบัถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพนัตามสัญญาจางแลว 

 
8.     การจายเงินตามสัญญา 

                                  สํานักงานจะชาํระเงินคาจางแตละรายการ เมื่อผูชนะการประกวดราคาจาง (ผูรับจาง)ไดดําเนิน 

การครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนด   และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับวาสมบูรณถูกตองตามสัญญา โดยแบง

การเบิกจายเงินเปน   3   งวด   ดังนี ้

           งวดที่ 1  จายรอยละ 10 (10%)  ของราคาคาจางตามสัญญาแตละรายการ      เมือ่ผูชนะการ

ประกวดราคา (ผูรับจาง) สงมอบงานตามที่กาํหนดในเอกสารแนบทายประกวดราคา   ภายในวันที่ 12  เมษายน  2553        

และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุไดตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว 

 

                    \งวดที่ 2... 

 



 

รางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาจางพิมพแบบ สปค.53 
 

 

              -11- 

 

            งวดที่ 2  จายรอยละ 50 (50%)  ของราคาคาจางตามสัญญาแตละรายการ    เมื่อผูชนะการ

ประกวดราคา (ผูรับจาง) สงมอบงานตามที่กาํหนดในเอกสารแนบทายประกวดราคา  ภายในวันที่11 พฤษภาคม 2553

และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุไดตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว 

                  งวดที่ 3  จายรอยละ 40 (40%)  ของราคาคาจางตามสัญญาแตละรายการ     เมือ่ผูชนะการ

ประกวดราคา (ผูรับจาง) สงมอบงานตามที่กาํหนดในเอกสารแนบทายประกวดราคา ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุไดตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว 

 
          9.    อตัราคาปรับ 
        คาปรับตามสัญญาจางจะกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 (ศูนยจดุหนึ่งศูนย) 

ของราคาคาจางที่ตองสงมอบในแตละงวดงาน ตามที่กําหนดในเอกสารขอ 4.2  แตตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท (หนึ่ง

รอยบาทถวน) 

   
 10.   การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
                  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา

สัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา  6  เดือน  นับถัดจากวันที่สํานักงานไดรับมอบงาน       โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไข 

ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  5  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

  
  11.   ปญหาขอขัดแยงและการตีความ 
          ในกรณีที่มีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมีขอความใดที่ขัดแยงในประกาศ  หรอืในเอกสาร

อื่นใดก็ตาม  ซึง่มีความจําเปนตองวินิจฉัยตัดสินเพื่อใหการประกวดราคานี้เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ          สํานักงานสถิติแหงชาติสงวนสิทธิ์ที่จะเปนผูตีความและวินิจฉัยขอขัดแยงซึ่งใหถือเปน

เด็ดขาดและถึงที่สุด 

         

  12.   การแกไขเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
12.1   กอนวันยื่นเอกสารประกวดราคาจาง    สํานักงานสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง   แกไข    

          เพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาจางตามที่เห็นสมควร 

12.2    การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาจางตาง  ๆ    สํานักงานจะแจงใหผูเสนอราคา 

  ทราบโดยทั่วกันทุกราย 

12.3    หากสํานักงานพิจารณาแลวเห็นวา    การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาจางตาง  ๆ        

           เปนเหตุใหผูเสนอราคาตองใชเวลาในการพิจารณา และเตรียมเอกสารในการเสนอราคา 

           เพิ่มมากขึ้นเพื่อความถกูตองครบถวน           สํานักงานอาจจะพจิารณาขยายระยะเวลา   

           การยื่นเอกสารประกวดราคาจางไดตามที่เห็นสมควร 

 

                   \ขอ 13... 
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13. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ  

13.1 เงินคาจางสําหรับการจางครั้งนี้     ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2553     สํานักงานจะจางเพียงเทาจํานวนเงินที่มีอยูจริงหรือยกเลิกการประกวดราคา

ครั้งนี้     หากไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดจางผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ 

มิได     และการลงนามในสัญญาจะทําตอเมือ่ไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการสํานักงานสถิติ

แหงชาติใหจัดจางแลวเทานั้น 

13.2 เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง   และไดตกลงจางตามการ 
        ประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสแลว      ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําส่ิงของ 

         ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ      และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือ 

        ไทยเดินอยู           และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

        ประกาศกําหนด    ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

        การพาณชิยนาวี  ดังนี้ 

(1)  แจงการสั่งหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ  กรมการขนสงทางน้ํา 

       และพาณชิยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ             

       เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรือ 

        อื่นได 

(2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียว กับเรือไทยจาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย       เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ํา 

          และพาณิชยนาวีใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาต 

          เชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น      หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

          ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไมปฏบิัติตาม (1)  หรือ (2)     ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย 

การสงเสริมการพาณิชยนาว ี

13.3   ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอสํานักงาน 

          จะถอนตัวจากการประกวดราคาฯ มิได   และเมือ่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  

          แลว      ตองเขารวมเสนอราคาดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน 

          ขอ  4.10 (3) (4)  และ (5) มิฉะนั้น  สํานักงานจะริบหลักประกันซองทันที    และอาจ 

          พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี   รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้ง 

          งานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

13.4   ผูเสนอราคาซื่งสํานักงานไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา   หรือขอตกลงภายในเวลาที่ 

           ทางราชการกําหนดดังระบุไวใน ขอ 7    สํานักงานจะริบหลักประกันซองหรือเรียก 

          รองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที   และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ  

           เสียหายอื่น  (ถามี)   รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 

                 \13.5… 
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13.5   สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป 

 ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

                                  13.6   ขอความและรายละเอียดที่ระบุในประกาศ จะถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย   

 

 

 

                    สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                                                                                                 ....................... 2553 
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ราง 
 
 

เอกสารแนบทายประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                  
       เรื่อง  

 
จางพิมพแบบสอบถาม  คูมอืการปฏิบัติงานสนาม และเอกสารประกอบการบรรยาย 

          โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
 ตามประกาศสํานักงานสถติิแหงชาต ิ
ลงวันที่................................2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะงานจางพมิพแบบสอบถาม  คูมือการปฏิบัติงานสนาม  
และเอกสารประกอบการบรรยาย 

          โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาจางพิมพแบบ สปค.53 
 

 

 
            รางเอกสารแนบทายการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

        การจางพิมพแบบสอบถาม  คูมือการปฏิบัติงานสนาม และเอกสารประกอบการบรรยาย 
          โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 

 
1.  ความเปนมา 

  การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประชากรของประเทศไทย         ในรูปของการทําสํามะโนประชากร 

จัดทําครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ. 2452  และตอมาใน พ.ศ. 2462   2472   2480   และ  2490       ซึ่งทั้ง 5 คร้ังนี้ จัดทํา

โดยกระทรวงมหาดไทย เรียกวาสํารวจสํามะโนครัว  สํานักงานสถิติแหงชาติรับผิดชอบและดําเนินการ

จัดทําสํามะโนประชากรครั้งแรก   พ.ศ. 2503   ตามพระราชบัญญัติสถิติ  พ.ศ. 2495       และครั้งตอมาจัดทํา

เมื่อ พ.ศ. 2513  2523  2533  2543   นับตั้งแต พ.ศ. 2513  เปนตนมา  สํานักงานสถิติแหงชาติไดมีการ

จัดทําสํามะโนเคหะไปพรอมกับการทําสํามะโนประชากร    ซึ่งในป 2553 นี้  จะเปนการทําสํามะโนประชากร

ครั้งที่ 11 และเปนการทําสํามะโนเคหะครั้งที่ 5 ในการทําสํามะโนประชากรและเคหะในครั้งนี้ ไดแบงพื้นที่ใน

การปฏิบัติงานออกเปนพื้นที่ยอย เรียกวาเขตแจงนับ เพื่อใหพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ไมซ้ําซอนกัน ใช

พนักงานเก็บขอมูลทั้งประเทศประมาณ 75,000 คน ปฏิบัติงานสนามพรอมกันทั่วประเทศในเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2553  

  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลประชากรและที่อยูอาศัยใหครบถวน จึงกําหนดวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี คือ การสัมภาษณโดยพนักงานแจงนับ การทอดแบบโดยใหประชาชนเปนผูกรอก

ขอมูลเอง การใหขอมูลผานทาง Internet และการใหขอมูลทางโทรศัพท ซึ่งในการปฏิบัติงานสนามจําเปนตอง

จัดเตรียมแบบสอบถามใหพนักงานใชในการปฏิบัติงาน จัดเตรียมคูมือการปฏิบัติงานสนาม และเอกสาร

ประกอบการบรรยาย เพื่อใชในการบริหารงานสนาม การรายงานความกาวหนาในการปฏิบัติงานสนาม และ

ทบทวนความเขาใจในบทบาทหนาที่ ที่ตองปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย 

2.  วัตถุประสงค 
2.1   จัดพิมพแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553   

                    ซึ่งแบบสอบถามแตละชนิดมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

(1) แบบนับจด (สปค.1)  

- ใชนับและจด บาน อาคาร สิ่งปลูกสรางทุกประเภทไมวาจะมีผูอยูอาศัยหรือไม ในแตละ 

เขตแจงนับ เพื่อหาที่อยูอาศัย ครัวเรือนทุกประเภท และประชากรทั้งส้ิน 

(2) แบบแจงนับ (สปค.2)  

- ใชบันทึกรายละเอียดของสมาชิกในครัวเรือนทุกคน (ครัวเรือนทุกประเภท) และรายละเอียด

เกี่ยวกับที่อยูอาศัยของครัวเรือน (เฉพาะครัวเรือนสวนบุคคล) 

(3) แบบแจงนับพิเศษ (สปค.2/1) 

- เพื่อใหครัวเรือนที่ไมสะดวกในการใหสัมภาษณ กรอกรายละเอียดของสมาชิกแตละคนใน

ครัวเรือนดวยตนเอง 

- ใชสําหรับทอดแบบในพื้นที่เขาถึงไดยาก เชน คอนโดมิเนียม อพารทเมนท เปนตน 

 

 \2.3… 



 

รางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาจางพิมพแบบ สปค.53 
 

 

   -2- 

 

2.2   จัดพิมพคูมือการปฏิบัติงานสนาม และเอกสารประกอบการบรรยายเพื่อใหพนักงานใชเปนคูมือในการ 

        ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 

 
     3.   ขนาดและรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

3.1  รายการที่ 1        ประกอบดวย แบบนับจดและแบบแจงนับพิเศษ 
       3.1.1   แบบนับจด (สปค.1)   จํานวน   1,700,000   แบบ 

                                (1)  พิมพขนาด A3 ไมตองพับคร่ึง (ตามตนฉบับ) 

                                (2)  พิมพดวยกระดาษปอนดขาว  80  แกรม  เกรด A อยางดี  

                                (3)  พิมพสองสี  หนา – หลัง  ตัวอักษร สีดํา กรอบส่ีเหลี่ยม 

        เสนกั้นสดมภ  และเสนกั้นบรรทัด  สีดํา และ สีเขียว (ตามตนฉบับ) 

                                (4)  ตนฉบับอยูในรูป PDF file 

                 3.1.2   แบบแจงนับพิเศษ (สปค.2/1)  จํานวน   3,400,000  แบบ 
        (1)  พิมพขนาด A3 พับครึ่ง (ตามตนฉบับ)  

        (2)  พิมพดวยกระดาษปอนดขาว  80  แกรม  เกรด A อยางดี 

                    (3)  พิมพสีเดียว  หนา – หลัง  ตัวอักษร  กรอบส่ีเหลี่ยม  เสนกั้นสดมภ  และ 

  เสนกั้นบรรทัดใช  สีน้ําตาลเขม สีในพื้นกรอบส่ีเหลี่ยมเลขรหัสอางอิงฯ ใช สีน้ําตาลออน 

  (ตามตนฉบับ) 

        (4)   ตนฉบับอยูในรูป PDF file 

                      3.1.3    ผูเสนอราคาตองบรรจแุบบสอบถามตามขอกําหนด  ดังนี้ 

                    (1)   แบบนับจด  (สปค.1) 
                           -  บรรจุ  500  แบบ  ตอหนึง่หอ  โดยหอดวยกระดาษ 

                                        -  บรรจุ  4  หอ  ตอหนึ่งกลอง  ดวยกลองลูกฟูกหนา  5  ชั้น  ขนาดประมาณ  15”x18”x12” 
        (2)   แบบแจงนับพิเศษ (สปค.2/1) 
                                        -  บรรจุ  400  แบบ  ตอหนึ่งหอ  โดยหอดวยกระดาษ 
                                          -  บรรจุ  6  หอ  ตอหนึ่งกลอง  ดวยกลองลูกฟูกหนา  5  ชั้น  ขนาดประมาณ  15”x18”x12” 
                                  (3)   ระบุรายละเอียดชื่อของแบบ และจาํนวนแบบที่หนากลองทุกกลอง 

         3.1.4   กําหนดสงมอบ 

       งวดที่ 1   แบบนับจด  (สปค.1)  จํานวน            5,000 แบบ 

            แบบแจงนับพิเศษ (สปค.2/1)  จํานวน             5,000 แบบ 
            ภายในวันที่ 12 เมษายน 2553 

       งวดที่ 2   แบบนับจด  (สปค.1)  จํานวน       1,020,000 แบบ 

               แบบแจงนับพิเศษ (สปค.2/1)  จํานวน         2,040,000 แบบ 
         ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 
           \งวดที่ 3... 
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       งวดที่ 3   แบบนับจด  (สปค.1)  จํานวน           675,000 แบบ 

                แบบแจงนับพิเศษ (สปค.2/1)  จํานวน         1,355,000 แบบ 
         ภายในวันที่  21  พฤษภาคม 2553 

 
 3.2  รายการที่ 2     แบบแจงนับ (สปค.2)  จํานวน   23,000,000  แบบ 
                         แบบ สปค.2 จะตองประมวลผลดวยระบบ ICR     คุณสมบัติของแบบจะตองสามารถ  Drop  สีได 

                   โดยผานเครื่อง Scanner ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

(1) ขนาดรูปเลม A4 (ตามตนฉบบั A3 พับคร่ึง)  จํานวน 8 หนาตอหนึ่งแบบ เยบ็มุงหลังคา 1 จุด 

      ดวยลวดเสนบาง ขนาดเบอร 24   

                          (2)  พิมพดวยกระดาษปอนดขาว  80  แกรม  เกรด A อยางด ี

                                (2.1)   พิมพสองสี  หนา – หลัง ตัวอักษร กรอบส่ีเหลี่ยม เสนกั้นสดมภ และเสนกั้นบรรทัด 

                                      ใชสีน้ําเงิน  และบารโคดสีดํา  (ตามตนฉบับ A3) 

                                (2.2)   แบบ สปค.2  จะตองผานการทดสอบการ Scan และ Drop สีได 

                                          ตามขอกาํหนดของระบบ ICR ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                (2.3)   ระยะหางระหวางขอบกระดาษถึงเสนกรอบของแบบแตละดาน จะตองเทากนัทุกแบบ 

                                          ตามตนฉบับ  และระยะตัดกระดาษตาม Trim Mark ที่กําหนด 

                                (2.4)   ตนฉบับอยูในรูป PDF file 

                        (3)  ผูเสนอราคาตองบรรจุแบบแจงนับ  (สปค.2) ตามขอกําหนด  ดังนี้ 

                              -   บรรจุ  200  แบบ  ตอหนึ่งหอ  โดยหอดวยกระดาษ 
                              -   บรรจุ  6  หอ  ตอหนึ่งกลอง  ดวยกลองลูกฟูกหนา  5  ชั้น  ขนาดประมาณ  15”x18”x12”  
                                  พรอมระบุรายละเอียดชื่อของแบบและจํานวนแบบที่หนากลองทุกกลอง 

                         (4)  กําหนดสงมอบ 

      งวดที่ 1    แบบแจงนับ  (สปค.2)  จํานวน           5,000 แบบ 
            ภายในวันที่  12  เมษายน 2553 

            งวดที่ 2    แบบแจงนับ  (สปค.2)    จํานวน    13,800,000 แบบ 
         ภายในวันที่  11 พฤษภาคม 2553 

             งวดที่ 3   แบบแจงนับ  (สปค.2)    จํานวน       9,195,000 แบบ 
         ภายในวันที่  21 พฤษภาคม 2553 

 
3.3  รายการที่  3  ประกอบดวย คูมือการปฏิบัติงานสนาม และเอกสารประกอบการบรรยาย 

3.3.1  คูมือการปฏิบัติงานสนาม   จํานวน   79,000  เลม 
 (1)   รูปเลม ขนาด A4    

 (2)    ปก พิมพสีเดียว พิมพดวยกระดาษอารต การด 260 แกรม สีฟาตัวอักษรเจาะขาว 

 (3)   หนาปก  สันปก และปกหลัง พิมพขอความและรูปภาพ (ตามตนฉบับ) 

                 \(4)… 
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 (4)   เนื้อใน  ประมาณ 205 หนา พิมพหนา – หลัง  (ตามตนฉบับ) ประกอบดวย 

 (4.1)  พิมพ 1 สี ดวยกระดาษปอนดขาว 80 แกรม เกรด A อยางดี ประมาณ 167 หนา 

                                   (4.2)  แผนที่ พิมพ 4 สี กระดาษปอนดขาว  80 แกรม เกรด A อยางดี ประมาณ 4 หนา 

                                   (4.3)  การบันทึกยอดรวมทั้งเขตแจงนับ และรายการที่ตองตรวจสอบของแบบ สปค.1 

                                            (บทที่ 9)  พิมพดวยกระดาษปอนด สีเขียว 80 แกรม  ประมาณ 4 หนา 

                                   (4.4)  รายการที่ตองตรวจสอบของแบบ สปค.2 (บทที่ 10) พิมพดวยกระดาษปอนด สีฟา  

                                            80 แกรม  ประมาณ  2 หนา   

                                   (4.5)  ภาคผนวก 

                                            (4.5.1)   รหัสภาค/จังหวัด  พิมพดวยกระดาษปอนด สีสม 80 แกรม ประมาณ  2  หนา 

                                            (4.5.2)   รหัสสัญชาติ และรหัสประเทศ พิมพดวยกระดาษปอนด สีชมพู 80 แกรม 

             ประมาณ  2  หนา 

                                           (4.5.3)    รหัสภาษาพูดและเขียน  พมิพดวยกระดาษปอนด สีเหลือง 80 แกรม  

                                                           ประมาณ 2  หนา 

                                           (4.5.4)    พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550  พิมพดวยกระดาษปอนดขาว 80 แกรม   

            ประมาณ 6 หนา 

                                           (4.5.5)    ตัวอยางการบันทึกแบบ สปค.1  พิมพดวยกระดาษปอนดขาว 80 แกรม   

            ประมาณ 6 หนา 

                                           (4.5.6)    ตัวอยางการบันทึกแบบ สปค.2 พิมพดวยกระดาษปอนดขาว 80 แกรม   

            ประมาณ  10  หนา               

                                (5)    เขาเลมไสกาวอยางดีที่สันปก    

                                (6)    ตนฉบับอยูในรูป PDF file 

                   \ 
               3.3.2  เอกสารประกอบการบรรยาย  จํานวน  79,000 เลม 

        (1)   รูปเลม ขนาด A4  

                              (2)    ปก พิมพสีเดียว พิมพดวยกระดาษอารต การด 120 แกรม สีชมพู  ตัวอักษรเจาะขาว    

                                      หนาปก พิมพขอความและรูปภาพ (ตามตนฉบับ)  

                              (3)    เนื้อใน ประมาณ 150 หนา  พิมพหนา - หลัง  (ตามตนฉบับ)  ประกอบดวย 

      -  พิมพ 1 สี พิมพดวยกระดาษปอนดขาว 80 แกรม เกรด A อยางดี ประมาณ 148  หนา 

                                      -  พิมพ 4 สี พิมพดวยกระดาษปอนดขาว 80 แกรม เกรด A อยางดี ประมาณ  2  หนา 

                              (4)    เขาเลมไสกาวอยางดีที่สันปก 

                               (5)    ตนฉบับอยูในรูป PDF file 

        

          \3.3.3… 
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                   3.3.3   ผูเสนอราคาตองบรรจุคูมือและเอกสาร ดังนี้ 

                                (1)  คูมอืการปฏิบัติงานสนาม      

       -  บรรจุหอละ  10  เลม  หอดวยกระดาษ 

                                          -  บรรจุ   5  หอ  ตอหนึ่งกลอง  เปนกลองลูกฟูกหนา  5  ชั้น  ขนาดประมาณ  15”x18”x12” 

                    (2)   เอกสารประกอบการบรรยาย 
                                       -  บรรจุหอละ  10 เลม  โดยหอดวยกระดาษ 

                                         -  บรรจุ   5  หอ  ตอหนึ่งกลอง  เปนกลองลูกฟูกหนา  5  ชั้น  ขนาดประมาณ 15”x18”x12”  

                                  (3)   พรอมระบุรายละเอียดชื่อของคูมือการปฏิบัติงานสนาม หรือเอกสารประกอบการบรรยาย               

      จํานวนหอ และจํานวนเลมที่หนากลองทุกกลอง 
      3.3.4   กําหนดสงมอบ 

      งวดที่ 1   คูมือการปฏบิัตงิานสนาม  จํานวน    5,000 เลม 

                      เอกสารประกอบการบรรยาย  จํานวน   5,000 เลม 
             ภายในวนัที่ 12 เมษายน 2553 

      งวดที่ 2    คูมือการปฏบิัตงิานสนาม  จํานวน   47,000 เลม 

                      เอกสารประกอบการบรรยาย  จํานวน   47,000 เลม 
         ภายในวนัที่  11 พฤษภาคม 2553 

     งวดที่ 3     คูมือการปฏบิัตงิานสนาม  จํานวน    27,000 เลม 

                      เอกสารประกอบการบรรยาย  จํานวน    27,000 เลม 
                                                ภายในวันที่  21 พฤษภาคม 2553 
 
4.   หลักเกณฑในการพิจารณา 

4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอรายละเอียด มาพรอมซองเสนอราคา ดังนี้ 

4.1.1     แผนการปฏิบัติงาน  (Work Plan)  ตามขอบเขตของงานที่กําหนด และพรอมท่ีจะนําเสนอ  หรือชีแ้จง 

             แผนงานตอคณะกรรมการประกวดราคาไดทันทีที่สํานักงานสถิติแหงชาติ    ตามกําหนดวัน  เวลาที่ 

             จะแจงในภายหลัง 

4.1.2 ประวัติ และผลงานของนิติบุคคลที่ผานมา  (Company  Profile) 

4.2   การพิจารณาขอกําหนดใน  Work Plan 

 สํานักงานสถิติแหงชาติจะพจิารณาขอเสนอของผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัต ิเอกสารหลักฐานถูกตอง    

 ดังตอไปน้ี 

  4.2.1   รายละเอียดของแผนงานการผลิต แบบสอบถาม คูมือการปฏิบัติงานสนาม และเอกสารประกอบการ 

              บรรยาย 

  4.2.2   ตัวอยางผลงานการพิมพแบบสอบถาม  หรือเอกสารรายงาน  หรือส่ิงพิมพ   หรือส่ิงพิมพที่มีการพิมพ 

             บารโคด  

 

           \4.2.3… 
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  4.2.3   ผูเสนอราคา รายการที่ 2  แบบแจงนับ (สปค.2)  ตองจัดพิมพแบบสอบถาม (สปค.2)   ตามตัวอยาง  

                          จาํนวนไมนอยกวา 300 ชดุ ยื่นมาพรอมซองเสนอราคา ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาจะใชประกอบ 

                          การพจิารณา  ทดสอบการ Scan  และ  Drop  สีไดตามขอกําหนดของระบบ ICR  ของสํานักงานสถิติ 

                          แหงชาต ิ

 
5.   การสงมอบและการตรวจรับ 
          ผูชนะการประกวดราคา (ผูรับจาง)   ตองรับผิดชอบในการบรรจุหีบหอแบบสอบถาม คูมือ เอกสารประกอบ  

      การบรรยาย  ที่ผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับแลว   พรอมระบุชื่อสถิติจังหวัดปลายทาง  76  จังหวัด 

      บนกลองใหแตละจังหวัดอยางชัดเจน  ตามรายละเอียดที่กําหนดในผนวก 1         แลวจัดสงแบบ  คูมือ  เอกสาร 

      ประกอบการบรรยายใหสํานักงานสถิติแหงชาติ (กรุงเทพมหานคร)  ณ  สถานที่ที่สํานักงานสถิติแหงชาติจะแจงให 

      ทราบภายหลัง  

5.1  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะตรวจแบบทุกประเภท คูมือการปฏิบัติงานสนาม และเอกสารประกอบการ   

    บรรยาย  ดังนี้ 

5.1.1 ผูรับจางตองแจงและนัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เพื่อตรวจรับงานพิมพ และตรวจนับ

จํานวนใหถูกตองตามที่กําหนดในสัญญา กอนบรรจุงานพิมพลงกลอง 

5.1.2 ผูรับจางตองแจงและนัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กอนจัดสงงานพิมพที่บรรจุลงกลองไปยัง

ที่สถานที่ที่สํานักงานสถิติแหงชาติจะแจงใหทราบในภายหลัง 

5.1.3 ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการจัดสงงานพิมพตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ      และสํานักงานสถิติ 

แหงชาติจะเบิกจายคาจางงานพิมพ  ตอเมื่อมีหลักฐานยืนยันวาสํานักงานสถิติแหงชาติ   

(กรุงเทพมหานคร) ไดรับมอบงานพิมพตามจํานวนที่ระบุใน ผนวก 1  ครบถวนถูกตองแลว 

5.2 สําหรับ แบบ สปค.2  กอนบรรจุแบบลงกลองเพื่อจัดสงไปยังสถานที่ที่สํานักงานสถิติแหงชาติจะแจงใน

ภายหลัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะดําเนินการตรวจรับตามขอกําหนด ดังนี้ 

5.2.1 ตรวจสอบแบบโดยการทดสอบกับเครื่อง Scanner ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ตองสามารถ Drop สี 

ไดตามขอกําหนดของระบบ ICR ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

5.2.2 ตรวจสอบระยะหางระหวางขอบกระดาษถึงเสนกรอบของแบบแตละดาน จะตองเทากันทุกแบบตาม

ตนฉบับ 

5.2.3 หากตรวจสอบตาม ขอ  6.2.1 และขอ 6.2.2 ไมเปนไปตามขอกําหนด   ผูชนะการประกวดราคา 

(ผูรับจาง) ตองจัดพิมพใหใหมพรอมจัดสงใหสํานักงานสถิติทุกจังหวัด โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม

กับทางสํานักงานสถิติแหงชาติ  ทั้งนี้ ผูชนะการประกวดราคา (ผูรับจาง) จะตองดําเนินการจัดพิมพ

และสงมอบใหสํานักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัด และสามารถใชไดทันในคาบเวลาการปฏิบัติงาน

สนามของสํานักงานสถิติแหงชาติในแตละจังหวัด ระหวางวันที่  1 – 31 กรกฎาคม 2553  

 

 \6… 

 



 

รางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาจางพิมพแบบ สปค.53 
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6 เง่ือนไขการจายเงิน 

สํานักงานสถิติแหงชาติจะจายเงินใหผูชนะการประกวดราคา (ผูรับจาง)   เมื่อมีการสงมอบงาน  และคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุไดตรวจรับถูกตองตามขอกําหนดในสัญญาเรียบรอยแลว ดังนี้ 
        รายการที่ 1  แบบนับจด (สปค.1) และ แบบแจงนับพิเศษ (สปค.2/1) 

งวดที่ 1   จายรอยละ 10 ของราคาจางตามสัญญาจาง  เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 1 

งวดที่ 2   จายรอยละ 50 ของราคาจางตามสัญญาจาง  เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 2 

งวดที่ 3   จายรอยละ 40 ของราคาจางตามสัญญาจาง  เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 3 

        รายการที่ 2  แบบแจงนับ (สปค.2) 
งวดที่ 1   จายรอยละ 10 ของราคาจางตามสัญญาจาง  เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 1 

งวดที่ 2   จายรอยละ 50 ของราคาจางตามสัญญาจาง  เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 2 

งวดที่ 3   จายรอยละ 40 ของราคาจางตามสัญญาจาง  เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 3 

         รายการที่ 3  คูมือการปฏิบัติงานสนาม และ เอกสารประกอบการบรรยาย 
งวดที่ 1   จายรอยละ 10 ของราคาจางตามสัญญาจาง  เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 1 

งวดที่ 2   จายรอยละ 50 ของราคาจางตามสัญญาจาง เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 2 

งวดที่ 3   จายรอยละ 40 ของราคาจางตามสัญญาจาง เมื่อสงมอบงานตามจํานวนที่ระบุใน งวดที่ 3 
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