
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งขาติ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒(ท>๒
ด ว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำ น กังานสถิติแห่งชาติ มืความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด ว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาบจ้างในการ
ประกวดราคาครั้งบี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๗.๐๔๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน)

ผู ย้ื่นจ้อเสนอจะต้องมีคุณสม■มติ ด งัต่อไปบี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเถิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นจ้อเสนอหรือทำสัญญาก้บหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก

เป็น ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฎินัติงาบของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กำ หนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมนัญขกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซึ่อไว้ไนบัญชีรายซึ่อผู้ทิ้งงานและไต้แจ้งเวิยนซึ่อไห้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐไนระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จ ดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ นาจไนการดำเนินงานไนกิจการของนิติบุคคลบี้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมก้นกับผู้ยื่นจ้อเสนอราคารายอื่นที่เจ้ายื่นจ้อเสนอไห้แก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ไนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งบี้

๙. ไม่เป็นผู้!ด้รับเอกสิทธหรือความคุ้มก้น ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมชื้นศาลไทย เว้นแต่ ร ฐับาลของผู้ยื่นจ้อเสนอ
ได้มีคำสั่งไห้สละเอกสิทธี้และความคุ้มก้นเข่นว่านั้น

๑๐. ผู้ ยื่ นจ้อเสนอต้องลงทะเบียนไนระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ ยื่ นจ้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลอกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนไนระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป,ข. กำ หนด

๑๒. ผู้ ยื่นจ้อเสนอต้องไม่อยู่ไนฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนไนสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ หนด

๑๓. ผู้ยื่นจ้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ หนด
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๑๔. ผู ย้ื่นข้อเสนอราคา จะต้องมีผลงานทางด้านการพิมพ์รายงานหรือหนังสือหรือแบบสอบถาม ที่ เป็น
คู่ สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานราชการ ร ฐัวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น ซงมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเชื่อถือ โดยแสดงสำเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงาน
การพิมพ์แนบมาพร้อมกับการเสนอราคาครั้งนี้ ที่งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติขอสงวนสิทธิ ที่จะตรวจสอบวิมีจนัยข้อเท็จจริง
โดยตรงจากผู้รับรองที่เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา
I  . ผู้ ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

ระหว่างเวลา น. ถิง 9 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวนัเหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถืงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๑๔๑-๗๓๒๔ , ๐-๒๑๔๒-๑๒๙๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ ว นัที่ ^ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

0
(นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำ นวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่
การจ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามประกาศ สำ น กังาบสถิติแห่งชาติ

ลงวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖๑

สำ น กังานสถิติแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างพิมพ์
แบบสอบถามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด ว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ณ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดด้งต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัธด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ ส ญัญาจ้างทำของ
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผ ท้ี่ มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บ ญัชีเอกลารส่วนที่ ๑
(๒) บ ญัชีเอกลารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชัว่คราว เนื่องจากเป็นผ้ที่โม่ฝานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ้ตงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซึ่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จ ดัการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บรีหาร ผู ม้ี อำ นาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
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๒.๖ มีคุณสมบ้ติและไมมลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ด งักล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยซน่ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน
ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้!ต้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซี่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำลังให้สละเอกสิทธื้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู ย้ื่นข้อเสนอซึ่งไต้รับดัดเลือกเป็นคู่ลัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐ
ด ว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ซ. กำ หนด

๒.๑๒ ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้!ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำดัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ หนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไต้รับดัดเลือกเป็นคู่ลัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีถูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่ลัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไต้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ.
กำ หนด

๒.๑๔ ผู ย้ื่นข้อเสนอราคา จะต้องมีผลงานทางต้านการพิมพ์รายงานหรือหนังลือหรือ
แบบสอบถาม ที่เป็นค่ลัญญา โดยตรงกับหน่วยงานราชการ ร ฐัวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน่วยงานราชการ ส่วนห้องถิ่นหรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเชื่อถือ โดยแสดงสำเนาลัญญาและ
หนังลือ ร บัรองผลงานการพิมพ์แนบมาพร้อมกับการเสนอราคาครั้งนี้ ทั ง้นี้สำนักงานสถิติแห่งชาติขอสงวนสิทธิ ที่จะ
ตรวจสอบวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยตรงจากผู้รับรองที่เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดขึ้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห า้งหุ้นส่วนสามัญหรือห้างห้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บ ญัชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู ม้ีอำ นาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห่สนธิ บ ญัชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู ม้ี อำ นาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง



-๓-

(๒) ในกรณีผู้ยื่บข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำ เนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำ เนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นห้นส่วน (ถ้ามี) สำ เนาบัตรประจำตัว
ประซาซนของผู้เป็นห้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถึอสัญขาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
ส ญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเดิมอื่นๆ
(๔.๑) สำ เนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(๔.๒) สำ เนาใบทะเบียนพาณีขย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๕) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั ง้หมดที่Iต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ า้งภาครัฐต้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ทั ง้นี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ ว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ต งักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อำ นาจขึ๋งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหสักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั ง้นี้ หาก
ผู้ร บัมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๒.๑) เอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ ๒.๑๔

(๓) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั ง้หมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ า้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ทั ง้นี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ ว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ต งักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั ง้สิน และจะต้องกรอก
ข อ้ความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
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๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนใฃที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกด้อง
ทั ง้บี้ ราคารวมที่เสนอจะด้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ า้ตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั ง้ปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะด้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ว นั ตั ง้แต่วันเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู ย้ื่นช้อเสนอด้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู ย้ื่นช้อเสนอจะด้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ ว นั น บัถัดจาก
ว นัลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำ น กังาน ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู ย้ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเช้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสืยก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะด้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ..ฟ่.. ระหว่างเวลา ..9.^.'..®?.° น. ถึง น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู ย้ื่นข้อเสนอด้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ไนการเสนอราคาในรูปแบบไฟส์เอกสาร
ประเภท PDF FiLe (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอด้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกด้อง และซัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่สำนักงานผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมนัตของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยขน่ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ
๑.๔ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยขน่ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยขน่ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู ย้ื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ
ผู ย้ื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
เว้นแต่สำนักงานจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใซ่เป็นผู้!เริ่มให้มีการกระทำตังกล่าวและได้ให้ความร่วมมีอ
เป็นประโยขน่ต่อการพิจารณาของสำนักงาน

๔.๘ ผู ย้ื่นข้อเสนอจะด้องปฏินัติ ต งับี้
(๑) ปฏินัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะด้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
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(๓) ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่ กำ หนด

(๔) ผู ย้ื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมใต้
(๔) ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องสืกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ต ว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำ น กังานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ซนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำ น กังาน จะพิจารณาจาก

ราคารวม

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู ย้ื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบล้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข
ที่สำ น กังานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่าง
นั น้ไม่มีผลทำให้เกิดการไต้เปรืยบเสียเปรืยบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ
อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ สำ น กังานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ต งัต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างต้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างต้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไต้เปรียบเสียเปรืยบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซื้แจงข้อเท็จจริงเพื่มเติมไต้
สำ น กังานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือ
ไม่ถูกต้อง

๔.๖ สำ น กังานทรงไว้ซึ๋งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั ง้หมดก็ไต้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก๊1ต้ สุดแต่จะพิจารณา ทั ง้นี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู ย้ื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ
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ม ไิด้รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่บข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่า
จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอทึ๋1ด้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อลือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต
เซ่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใข้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นด้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำ เนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1ด้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หรือสำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู ย้ื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์!ห้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ สำ น กังาน มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข อ้เสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายบั้น ทั ง้นี้ ผู ย้ื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรืยกร้องค่าใข้จ่ายหรือค่าเลืยหาย
ใดๆ จากสำนักงาน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฎว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือทึ๋!ด้รับการคัดเลือกมีผลประโยซนั
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับ
ผู ย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้าง
ผู ช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ด งัระบุในข้อ ๑.๓

หรือทำข้อตกลงเป็นหนังลือกับสำนักงาน ภายใน ๗ ว นั น บัลัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะด้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะ
ทำ ส ญัญา โดยใข้หลักประกันอย่างหนี่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือ
ก่อนหน้าบั้น ไม่เกิน ๓ ว นั ทำ การของทางราชการ

๖.๓ หนังลือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังลือคํ้า.ประกัน ด งัระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังลือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมนัญช็กลางกำหนด

๖.๔ หนังลือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทึ๋!ด้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใข้ตามตัวอย่างหนังลือคํ้าประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ด งัระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕: พ นัธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเนี้ยภายใน ๑๕ ว นันับลัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ น้จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเนี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ๋งสำนักงาน ได้รับมอบ

ไว้แล้ว
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๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำ น กังานจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำ นวน ๑ งวด ด งันี้

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้ร้บจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘. อ ตัราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบห้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรีอช้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกำหนด ด งันี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
สำ น กังาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า!!เนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบ้ติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู ช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรีอทำสัญญาจ้างตามแบบ

ด งัระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๓ เดือน น บัถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแล้!ขให้1ข้การได้ดื
ด งัเติมภายใน ๒ ว นั น บัถัดจากวันที่!ด้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข อ้สงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำ น กังานได้รับอนุมติเงินค่าจ้างจาก
เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล า้ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรีอนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่าง
ประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรีอในเส้นทางที่มีเรีอไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิ'บติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิซยนาวี ด งันี้

(๑) แจ้งการสั่งหรีอนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ ว นั น บัตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรีอขึ้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรีออื่นได้

(๒) จ ดัการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรีอไทย หรีอเรีอที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรีอไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรีออื่นที่มิใช่เรีอ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรีออื่น หรีอเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรีออื่น

(๓) ในกรณีทึ่!ม่ปฏินัติตาม (๑) หรีอ (๒) ผู ร้ บัจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
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๑๐.๓ ผู ย้ื่นขอเสนอซี่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกำหนดด้งระบุไว้ในข้อ ๗ สำ น กังานจะรืบหสักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
คํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใข้ความเสียหายอื่น (ล้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู ท้ั ง้งานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการนรีหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สำ น กังานสงวนสิทธที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)

๑๐.๕ ในกรณืที่เอกสารแนบห้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องปฎิบ้ตตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำ วินิจฉัยด้งกล่าวให้ลือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สำ น กังาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้!ด้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไมได้

(๑) ไมได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแตไม่เพิยงพอที่จะ
ทำ การจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มี การกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือข้ดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
ก นักับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจรีตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาบ หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรีหารพัสดุภาครัฐ

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สำ น กังาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่!ด้รับ

การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพิ่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั ง้นี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่!ด้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว

ติ แฑ์ \ติ .



รายละเอียดคุณลกษณะเฉพาะ
จ า้งเหมาพิมพ์แบบสอบถามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครวเรือน พ.ศ. 2562

1. ความเป็นมาของโครงการ

สำ น กังานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำ น กันโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์ จ ดัทำการสำรวจค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ (แบบละเอียด) รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มในรอบ
7 ว นัภายใต้โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนทุกๆ 4 ปี โดยข้อมูลที่ไต้จากการสำรวจ
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำ น กังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ นำ ไปปรับปรุง
นํ า้หนัก (Weight) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนีราคาผู้บรืโภค ชุดทั่วไป รายไต้น้อย และชนบท โดยแบ่งเป็น
ระดับประเทศ ภาค และจังหวัดสำหรับการคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคที่สะท้อนค่าใช้จ่ายครัวเรือน

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จำ เป็นต้องใช้แบบสอบถามจำนวน
๓ แบบสอบถามหสัก และแผ่นปกสำหรับครัวเรือนที่แจงนับไมใต้อีก 1 แผ่น รวมเป็น 4 ชุด โดยแบบสอบถามมี
จำ นวนช้อถามหลายรายการและซับซ้อน ทั ง้นี้สำหรับการบันทึกแผ่นพับ สศส. 2 (อาหาร 7 ว นั) นัน้ จำ เป็นที่จะต้อง
ใท้พนักงานแจงนับนำไปทอดแบบทิ้งไว้กับครัวเรือนตัวอย่างเพื่อบันทึกรายการอาหารที่บริโภคภายใน 1 ส ปัดาห์
แล้วกลับไปเก็บแบบสอบถามดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อนำกลับมาบันทึกลงในแบบ สศส. 2 (แบบสมาชกและการใช้จ่าย
ชองครัวเรือน) ซึ่งมีกระบวนการบันทึกข้อความหลายครั้ง ไม่สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น (เช่น tablet
Smart phone ฯลฯ) บ นัทึกข้อมูลแทนไต้ ด งันั้นจึงจำเป็นต้องจ้างเหมาพิมพ์แบบสอบถามฯ (กระดาษ) สำ หรับใช้
ในการสัมภาษณ์ครัวเรือนดัวอย่าง

2. ว ตัถุประสงค์
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต้านเศรษฐกิจและสังคมชองครัวเรือน เช่น รายได ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน

ทรัพย์สิน โครงสร้างชองสมาขิกในครัวเรือน ล กัษณะที่อยู่อาคัย การย้ายถน และการส่งเงิน ตลอดจนการไต้รับ
สวัสดการ/ความช่วยเหล็อจากรัฐ และใช้บริการชองภาครัฐ เป็นต้น ต ว้ยแบบสอบถามฯ (กระดาษ)

3. ขอบเขตของงาน

ดำ เนินการจัดจ้างพิมพ์โดยโรงพิมพ์ภายนอก ด งัรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 แบบสำรวจสมาขิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน (สศส.2) จำ นวน 56,000 เล่ม
3.1.1 ขนาดรูปเล่ม A4 ตามตัวอย่าง
3.1.2 พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม พิมพ์ 2 สี 2 หน้า จำ นวน 60 หน้า

3.1.3 การจัดพิมพ์ใท้มีข้อความ การจัดสดมภ์ การจัดแถว และรายละเอียดต่าง ๆ ตามต้นฉบับ (ไฟล์ PDF)
ในแผ่น CD-ROM ที่จ ดัส่งให้

3.1.4 เช้าเล่มเย็บกลาง (มูงหลังคา) 2 จุด
3.1.5 บรรจห่อละ 50 เล่ม

^  ̂ 3.2 แบบสำรวจ^ายไต้.../
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3.2 แบบสำรวจรายได้ของครัวเรือน (สศส.ร) จำ นวน 56,000 เล่ม
3.2.1 ขนาดรูปเล่ม A4 ตามตัวอย่าง
3.2.2 พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม พิมพ์ 2 สี 2 หน้า จำ นวน 16 หน้า

3.2.3 การจัดพิมพ์ให้มีข้อความ การจัดสดมภ์ การจัดแถว และรายละเอียดต่าง ๆ ตามด้นฉบับ
(ไฟล์ PDF) ในแผ่น CD-ROM ที่จ ดัส่งให้

3.2.4 เข้าเล่มเย็บกลาง (มุงหลังคา) 2 จุด
3.2.5 บรรจุห่อละ 100 เล่ม

3.3 แผ่นปกแบบ สศส.2 (ใข้สำหรับครัวเรือนที่แจงนับไม่ได้) จำ นวน 6,000 แผ่น
3.3.1 ขนาดรูปเล่ม A4 ตามตัวอย่าง
3.3.2 พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตหนา 105 แกรม พิมพ์ 2 สีหน้าเดียว

3.3.3 การจัดพิมพ์ให้มีข้อความ การจัดสดมภ์ การจัดแถว และรายละเอียดต่าง ๆ ตามด้นฉบับ
(ไฟล์ PDF) ในแผ่น CD-ROM ที่จ ดัส่งให้

3.3.4 บรรจุห่อละ 500 แผ่น

3.4 แผ่นพับ สศส.2 (อาหาร 7 ว นั) จำ นวน 56,000 เล่ม

3.4.1 ขนาดรูปเล่ม A5 ตามตัวอย่าง
3.4.2 พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตหนา 100 แกรม พิมพ์ 2 สี 2 หน้า จำ นวน 12 หน้า

3.4.3 การจัดพิมพ์ให้มีข้อความ และรายละเอียดต่างๆ ตามด้นฉบับ(ไฟล์ PDF) ในแผ่น CD-ROM
ที่จ ดัส่งให้

3.4.4 เข้าเล่มเย็บกลาง (มุงหลังคา) 2 จุด
3.4.5 บรรจุห่อละ 500 เล่ม

4. คุณสมบัติจองผู้เสนอราคา
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็นบุคคลจึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก

เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่ ร ฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสบเทศของกรมบัญชีกลาง

4.5 ไม่เป็นบุคคลจึ่งถูกระบุซื่อไ'!ในบัญชีรายซี่อผู้ทิ้งงานและได้แจังเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นห้นส่วน ผู้จ ดัการ
กรรมการผู้จัดการ ผู บ้รืหาร ผู้มีอำ นาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

4.6 มิคุณสม'มติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา

^ 4.7 เป็นบุคคลธรรมดา.../



4.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู ม้ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานสถิติแห่งขาติ

ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4.9 ไม่เป็นผู้!ด้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอ
ไดัมีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

4.10 ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด ว้ยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ข. คำ หนด

4.12 ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ข. คำ หนด

4.13 ผู ย้ื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงนผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกนสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไต้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ข. คำ หนด

4.14 ผู ย้ื่นข้อเสนอราคา จะต้องมีผลงานทางด้านการพิมพ์รายงานหรือหนังสือหรือแบบสอบถาม ที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานราขการ ร ฐัวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน่วยงานราขการ
ส่วนห้องอื่นหรือหน่วยงานเอกขนที่สำนักงานสถิติแห่งขาติเซึ่อถือ โดยแสดงสำเนาสัญญาและหนังสือ
ร บัรองผลงานการพิมพ์แนบมาพร้อมกับการเสนอราคาครั้งนี้ ทั ง้นี้สำนักงานสถิติแห่งขาติขอสงวนสิทธิ
ที่จะตรวจสอบวินิจนัยข้อเท็จจรืงโดยตรงจากผู้รับรองที่เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา

5. ระยะเวลาในการส่งมอบ

คำ หนดส่งมอบงานทั้ง 4 รายการ ภายใน 30 ว นั หลังจากลงนามในสัญญา (ปฏิบัติงานสนามต้นเดอนมกราคม 2562)

6. เงื่อนไขการพิจารณา
สำ นักงานสถิติแห่งขาติ จะพิจารณาตัดสินผ้เสนอราคา ที่ มีคณสมบัติและเสนอราคาถกต้องครบถ้วนตาม

เงื่อนไขที่คำหนด และราคารวมตํ่าสุด
7. วงเงินการจัดจ้าง

งบประมาณ 970,000 บาท (เถ้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) J
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