
-ร่าง- 
ประกาศส านักงานประกันสังคม 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ านวน 1 คัน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

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

 ส ำนักงำนประกันสังคม มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้อรถตู้โดยสำร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ ำนวน 1 คัน  
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  รำคำกลำงของงำนซื้อในกำรประกวดรำคำครั้ งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 
1,288,000.00 บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนแปดหมื่นแปดพันบำทถ้วน) ตำมรำยกำรดังนี้ 
 รถโดยสำร 12 ที่นั่ง (รถตู้) จ ำนวน 1 คัน 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว 
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมท่ีประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงำน 
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 7. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน
ประกันสังคม ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
 10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  
        ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่ ...........................................  ระหว่ำงเวลำ ................................ถึง ........................... น.   

      

 

 



 
     ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไดต้ั้งแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ 

    ผู้ สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ เว็บไซต์  www.sso.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข02-476-8870 ในวันและเวลำรำชกำร  

 

      ประกำศ ณ วันที่  26  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 

  

 
                                                                  ( นำงสุกัญญำ  จับบำง ) 
                                    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 5 ปฏิบัติรำชกำรแทน 
                                                            เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม 
 
 
หมำยเหตุ   ผู้ประกอบกำรสำมำรถจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเสนอรำคำ (เอกสำรส่วนที่ 1 และเอกสำรส่วนที่ 2)      
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสำรจนถึงวันทีเ่สนอรำคำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/


 

-ร่าง- 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่  EB 2/2563 

จัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ านวน 1 คัน 

ตามประกาศ ส านักงานประกันสังคม 

ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2563 

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

 ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 5 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ส ำนักงำนประกันสังคม” มีควำม
ประสงค์จะประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี้ 
 รถตู้โดยสำร 12 ที่นั่ง (รถตู้)   จ ำนวน  1   คัน 

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี ้
โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ แบบสัญญำซื้อขำย 
๑.๔ แบบหนังสือค้ ำประกัน 

     (1) หลักประกันสัญญำ 
  ๑.๕ บทนิยำม 
   (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่  ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่  ๒ 
 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  2.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ    
ไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ 
ที่ รั ฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงกำรคลั ง ก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลำง 
  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย  
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 



 
 2.7 นิติบุคคลผู้มีอำชีพขำยพัสดทุี่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

 2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ ส ำนักงำน
ประกันสังคม ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง 
กำรแขง่ขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
 2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 
 ๓. หลักฐานการยื่นขอ้เสนอ 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก ) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรอง 
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี) 
พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง   
   (๒)  ในกรณผีู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี)ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   (๓)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำสัญญำ
ของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี  
   (๔) เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
    (4.1) ส ำเนำทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
    (4.2) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ำมี) 

 (๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

  ทั้ งนี้  เมื่อผู้ ยื่นข้อเสนอด ำ เนินกำรแนบไฟล์ เอกสำรตำมบัญชี เอกสำรส่วนที่  1       
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ตำมแบบ                      
ในข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  
  ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
ทั้งนี้หำกผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น 
   (2)   แคตตำล็อกและ/หรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ ๔.๔ 
   (3)   บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

    



 
  ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว 
ร ะ บ บ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง ภ ำ ค รั ฐ ด้ ว ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ จ ะ ส ร้ ำ ง บั ญ ชี เ อ ก ส ำ ร ส่ ว น ที่  2  ต ำ ม แ บ บ 
ในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ๔. การเสนอราคา  
  4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำม 
ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ 
ใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  4.2 ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำเดียว 
โดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำ 
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่ งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเ พ่ิม  ภำษีอำกรอ่ืน ค่ำขนส่ง  
ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ส ำนักงำนประกันสังคม
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 5 

 รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดยภำยใน
ก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
  4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำส่งมอบพัสดุไม่เกิน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมใน
สัญญำซื้อขำย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกส ำนักงำนประกันสังคม ให้ส่งมอบพัสดุ 

  4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตำล็อก  และหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ              
รถโดยสำร 12 ที่นั่ ง(รถตู้ ) ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้ส ำนักงำนประกันสังคมจะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร  
  4.5 ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื ่อนไข 
ในเอกสำรประกวดรำคำซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 

 4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ …................................… ระหว่ำงเวลำ ….........................…น. ถึง….........................……น. 
และเวลำในกำรเสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  

เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอ 
และกำรเสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด 
 4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำรประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)  
เพ่ือเป็นกำรเสนอรำคำให้แก่ส ำนักงำนประกันสังคม ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.8 คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน  
ตำมข้อ ๑.5 (๑) หรือไม ่หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รำยอ่ืน คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ตำมข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และส ำนักงำนประกันสังคม  



 
จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ส ำนักงำนประกันสังคม จะพิจำรณำเห็นว่ำ 
ผู้ ยื่ นข้ อเสนอรำยนั้ นมิ ใช่ เป็ นผู้ ริ เริ่ มให้มี กำรกระท ำดั งกล่ ำวและได้ ให้ ควำมร่ วมมื อเป็ นประโยชน์ 
ต่อกำรพิจำรณำของส ำนักงำนประกันสังคม  
 4.9  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) รำคำที่ เสนอจะต้องเป็นรำคำที่ รวมภำษีมูลค่ำเ พ่ิม และภำษี อ่ืนๆ (ถ้ำมี )  

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด 

  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้ 
   (5) ผู้ ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำ 
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 5 . หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

5.1 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  ส ำนักงำน
ประกันสังคมจะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ รำคำ 

5.2 กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ 
กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ ส ำนักงำนประกันสังคม 

จะพิจำรณำจำกรำคำรวม 
  5.3 หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2 หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะขำยไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียด
แตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขทีส่ ำนักงำนประกันสังคม ก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่ ว น ที่ มิ ใ ช่ ส ำ ร ะ ส ำ คั ญ แ ล ะ ค ว ำ ม แ ต ก ต่ ำ ง นั้ น ไ ม่ มี ผ ล ท ำ ใ ห้ เ กิ ด ก ำ ร ไ ด้ เ ป รี ย บ เ สี ย เ ป รี ย บ 
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 
 5.4.ส ำนักงำนประกันสังคมสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หรือบัญชีรำยชื่อผู้ ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนักงำนประกันสังคม  
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น 
 5.5 ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือส ำนักงำนประกันสังคม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมไดส้ ำนักงำนประกันสังคม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำว
ไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.6 ส ำนักงำนประกันสังคม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด  
หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด  
หรืออำจจะยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้  
เ พ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของส ำนักงำนประกันสังคมเด็ดขำด  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งส ำนักงำนประกันสังคม พิจำรณำยกเลิกกำร
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ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือก
หรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือ
ใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ส ำนักงำนประกันสังคม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ส ำนักงำน
ประกันสังคม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น  ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกส ำนักงำนประกันสังคม  

 5.7 ก่อนลงนำมในสัญญำส ำนักงำนประกันสังคมอำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใดในกำรเสนอรำคำ 

 6.   การท าสัญญาซื้อขาย 
  6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันท ำกำร นับแต่วันที่ท ำข้อตกลงซื้อส ำนักงำนประกันสังคม จะพิจำรณำจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
กำรท ำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได ้
  6.2  ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภำยใน ๕ วั นท ำก ำ ร  หรื อส ำนั กงำนประกั นสั งคม เห็ นว่ ำ ไม่ สมควรจั ดท ำข้ อตกลงเป็ นหนั งสื อ  
ตำมข้อ 6.๑ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับส ำนักงำนประกันสังคม ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำง
หลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ5 ของรำคำค่ำสิ่งของที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้ส ำนักงำน
ประกันสังคมยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้  

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ ใช้ เช็ค 

หรือดรำฟท์นั้นช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันท ำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท ำกำร 
(๓) หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด 

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
(๔)  หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำต 

ให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำม
รำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือ  
ค้ ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

(๕)  พันธบัตรรัฐบำลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตำมอัตรำส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งส ำนักงำน
ประกันสังคม ได้รับมอบไว้แล้ว 

 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
 ส ำนักงำนประกันสังคมจะจ่ำยค่ำสิ่งของซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ตลอดจนภำษีอำกรอ่ืนๆ และ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำย เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ตำมสัญญำซ้ือขำยหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และส ำนักงำนประกันสังคมได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว  
 
 



 
 8. อัตราค่าปรับ 
                   ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้  หรือข้อตกลง 
ซื้อขำยเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรำร้อยละ ๐.10 ของรำคำค่ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน  

 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท ำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่เกิดขึ้น
ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถัดจำกวันที่ส ำนักงำนประกันสังคม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดกำร
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน 15วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 

  10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
  10.๑ เงินค่ำพัสดุส ำหรับกำรซื้อครั้งนี้ ได้มำจำกเงินนอกงบประมำณกองทุนเพ่ือบริหำรส ำนักงำน
ประกันสังคม ประจ ำปี 2563  
   กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ ต่อเมื่อส ำนักงำนประกันสังคมได้รับอนุมัติเงินค่ำพัสดุ 
จำกเงินนอกงบประมำณกองทุนเพ่ือบริหำรส ำนักงำนประกันสังคม ประจ ำปี 2563 แล้วเท่ำนั้น 
 10.๒ เมื่อส ำนักงำนประกันสังคมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตำมกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและ
ของนั้นต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มี เรือไทยเดินอยู่  และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ 
ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(๒) จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี 
 10.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส ำนักงำนประกันสังคมคัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงซื้อ 
เป็นหนังสือภำยในเวลำที่ก ำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ ส ำนักงำนประกันสังคม จะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) 
รวมทั้ งจะพิจำรณำให้ เป็ นผู้ ทิ้ งงำน ตำมระเบี ยบกระทรวงกำรคลั งว่ ำด้ วยกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 10.๔   ส ำนักงำนประกันสังคมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำ
หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี) 
 10.5 ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้  มีควำมขัดหรือแย้งกัน  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของส ำนักงำนประกันสังคม ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพ่ิมเติม 
 10.6 ส ำนักงำนประกันสังคมประกำศยกเลิกกำรจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกส ำนักงำนประกันสังคมไมได ้ 
  (1) ส ำนักงำนประกันสังคมไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับ
จัดสรรแตไ่ม่เพียงพอที่จะท ำกำรจัดซื้อครั้งนีต้่อไป 



 
  (2) มีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับกำรคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ 
  (3) กำรท ำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส ำนักงำนประกันสังคม  
หรือกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ 
  (4) กรณีอ่ืนในท ำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

 11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่ำงระยะเวลำกำรซื้อ  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำยต้องปฏิบัติ 
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ส ำนักงำนประกันสังคม สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
กำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำยเพ่ือน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 
 ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือ
ท ำสัญญำกับส ำนักงำนประกันสังคม ไว้ชั่วครำว 
 

 
 

                                ส ำนักงำนประกันสังคม 
                                26 กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


