คูฉบับ
ประกาศจังหวัดเลย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน ๑๖ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส& (e-bidding)
จังหวัดเลย มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน ๑๖ รายการ ด"วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
๑. ผ"าถุงผู"ป4วยผ"า TC Twill ๒๑๐ เส"น สีฟ<า
จํานวน ๒๕๐ ผืน
๒. ผ"าขวางเตียงผู"ป4วยผ"า TC Twill ๒๑๐ เส"น สีฟ<า
จํานวน ๒๕๐ ผืน
๓. ผ"าปูเตียงผู"ป4วยผ"า TC Twill ๒๑๐ เส"น สีฟ<า
จํานวน ๒๕๐ ผืน
๔. ปลอกหมอนผู"ป4วยผ"า TC Twill ๒๑๐ เส"น สีฟ<า
จํานวน ๒๕๐ ใบ
๕. ปลอกหมอนผู"ป4วยผ"าฝ<าย สีเขียวโศก
จํานวน ๕๐๐ ใบ
๖. ผ"าถุงผู"ป4วยผ"าฝ<าย สีเขียวโศก
จํานวน ๕๐๐ ผืน
๗. เสื้อกาวนผาตัด ผ"าฝ<ายย"อม สีเขียวเข"ม
จํานวน ๑,๐๐๐ ตัว
๘. ผ"าหม ขนาด ๖๐ x ๘๐ ซม. สีขาว
จํานวน ๔๐๐ ผืน
๙. ผ"าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๑๒๐ x ๑๒๐ ซม. สีเขียวเข"ม
จํานวน ๕๐๐ ชิน้
๑๐. ผ"าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๑๒๐ x ๑๕๐ ซม. สีเขียวเข"ม
จํานวน ๕๐๐ ชิ้น
๑๑. ผ"าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๗๕ x ๗๕ ซม. สีเขียวเข"ม
จํานวน ๕๐๐ ชิ้น
๑๒. ผ"าสี่เหลี่ยม ๑ ชั้น ขนาด ๗๕ x ๗๕ ซม. สีเขียวเข"ม
จํานวน ๕๐๐ ชิ้น
๑๓. ผ"าสี่เหลี่ยม ๑ ชั้น ขนาด ๖๕ x ๖๕ ซม. สีเขียวออน
จํานวน ๒๐๐ ชิ้น
๑๔. ผ"าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๖๕ x ๖๕ ซม. สีเขียวออน
จํานวน ๒๐๐ ชิ้น
๑๕. ผ"าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๑๗๐ x ๒๕๐ ซม. สีเขียวเข"ม
จํานวน ๒๐๐ ชิ้น
๑๖. ผ"าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ ซม. สีเขียวเข"ม
จํานวน ๑๐๐ ชิ้น
วงเงินงบประมาณ ๑,๐๑๘,๘๗๕ บาท (หนึ่งล"านหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร"อยเจ็ดสิบห"าบาทถ"วน)
ผู"ยื่นข"อเสนอจะต"องมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปQนบุคคลล"มละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปQนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นข"อเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว"ชั่วคราว
เนื่องจากเปQนผู"ที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู"ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไมเปQนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว"ในบัญชีรายชื่อผู"ทิ้งงานและได"แจ"งเวียนชื่อให"เปQนผู"ทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู"ทิ้งงานเปQนหุ"นสวนผู"จัดการ กรรมการ
ผู"จัจดั การ ผู"บริหาร ผู"มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด"วย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะต"องห"ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ"างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปQนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู"มีอาชีพให"ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด"วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปQนผู"มีผลประโยชนรวมกันกับผู"ยื่นข"อเสนอรายอื่นที่เข"ายื่นข"อเสนอให"แกจังหวัดเลย ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปQนผู"กระทําการอันเปQนการขั
การขัดขวางการแขงขันอยางเปQนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปQนผู"ได"รับเอกสิทธิ์หรือความคุ"มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เว"นแตรัฐบาลของผู"ยื่น
ข"อเสนอได"มีคําสั่งให"สละเอกสิทธิ์ความคุ"มกันเชนวานั้น
๑๐. ผู"ยื่นข"อเสนอต"องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู"ยื่นข"อเสนอต"องยื่นข"อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
....................................... ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส" นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผู"สนใจสามารถดูรายละเอี
ายละเ ยดได"ที่เว็บไซต www.loeihospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๒-๘๖๒-๑๒๓ ตอ ๒๒๗๖,๒๗๗๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖3

(นายชุ
นายชุมนุม วิทยานันท)
ท
ผู"อํานวยการโรงพยาบาลเลย ปฏิบัติราชการแทน
ผู"วาราชการจังหวัดเลย

หมายเหตุ ผู"ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที
เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได"ตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส& (e-bidding)
เลขที่ ๕/๒๕๖๓
การซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน ๑๖ รายการ
ตามประกาศ จังหวัดเลย
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ& ๒๕๖๓
จังหวัดเลย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อด"วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
๑. ผ"าถุงผู"ป4วยผ"า TC Twill ๒๑๐ เส"น สีฟ<า
จํานวน ๒๕๐ ผืน
๒. ผ"าขวางเตียงผู"ป4วยผ"า TC Twill ๒๑๐ เส"น สีฟ<า
จํานวน ๒๕๐ ผืน
๓. ผ"าปูเตียงผู"ป4วยผ"า TC Twill ๒๑๐ เส"น สีฟ<า
จํานวน ๒๕๐ ผืน
๔. ปลอกหมอนผู"ป4วยผ"า TC Twill ๒๑๐ เส"น สีฟ<า
จํานวน ๒๕๐ ใบ
๕. ปลอกหมอนผู"ป4วยผ"าฝ<าย สีเขียวโศก
จํานวน ๕๐๐ ใบ
๖. ผ"าถุงผู"ป4วยผ"าฝ<าย สีเขียวโศก
จํานวน ๕๐๐ ผืน
๗. เสื้อกาวนผาตัด ผ"าฝ<ายย"อม สีเขียวเข"ม
จํานวน ๑,๐๐๐ ตัว
๘. ผ"าหม ขนาด ๖๐ x ๘๐ ซม. สีขาว
จํานวน ๔๐๐ ผืน
๙. ผ"าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๑๒๐ x ๑๒๐ ซม. สีเขียวเข"ม
จํานวน ๕๐๐ ชิน้
๑๐. ผ"าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๑๒๐ x ๑๕๐ ซม. สีเขียวเข"ม
จํานวน ๕๐๐ ชิ้น
๑๑. ผ"าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๗๕ x ๗๕ ซม. สีเขียวเข"ม
จํานวน ๕๐๐ ชิ้น
๑๒. ผ"าสี่เหลี่ยม ๑ ชั้น ขนาด ๗๕ x ๗๕ ซม. สีเขียวเข"ม
จํานวน ๕๐๐ ชิ้น
๑๓. ผ"าสี่เหลี่ยม ๑ ชั้น ขนาด ๖๕ x ๖๕ ซม. สีเขียวออน
จํานวน ๒๐๐ ชิ้น
๑๔. ผ"าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๖๕ x ๖๕ ซม. สีเขียวออน
จํานวน ๒๐๐ ชิ้น
๑๕. ผ"าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๑๗๐ x ๒๕๐ ซม. สีเขียวเข"ม
จํานวน ๒๐๐ ชิ้น
๑๖. ผ"าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ ซม. สีเขียวเข"ม
จํานวน ๑๐๐ ชิ้น
วงเงินงบประมาณ ๑,๐๑๘,๘๗๕ บาท (หนึ่งล"านหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร"อยเจ็ดสิบห"าบาทถ"วน)
พัสดุที่จะซื้อนี้ต"องเปQนของแท" ของใหม ไมเคยใช"งานมากอน ไมเปQนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใช"งาน
ได"ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว"ในเอกสารประกวดราคาซื้อด"วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมีข"อแนะนําและข"อกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว"ในระบบการจัดซื้อจัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู"มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปQนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว"ในระบบจัดซื้อจัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปQนบุคคลล"มละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปQนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นข"อเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว"
ชั่วคราว เนื่องจากเปQนผู"ที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู"ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปQนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว"ในบัญชีรายชื่อผู"ทิ้งงานและได"แจ"งเวียนชื่อให"เปQนผู"ทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู"ทิ้งงานเปQนหุ"นสวน
ผู"จัดการ กรรมการผู"จัดการ ผู"บริหาร ผู"มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด"วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะต"องห"ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ"างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปQนนิติบุคคลผู"มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปQนผู"มีผลประโยชนรวมกันกับผู"ยื่นข"อเสนอรายอื่นที่เข"ายื่นข"อเสนอให"แก จังหวัด ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปQนผู"กระทําการอันเปQนการขัดขวางการแขงขันอยางเปQนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปQนผู"ได"รับเอกสิทธิ์หรือความคุ"มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เว"นแตรัฐบาล
ของผู"ยื่นข"อเสนอได"มีคําสั่งให"สละเอกสิทธิ์และความคุ"มกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผู"ยื่นข"อเสนอต"องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผู"ยื่นข"อเสนอจะต"องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร"อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ"าง
ภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปQน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผู"ยื่นข"อเสนอเปQนนิติบุคคล
(ก) ห"างหุ"นสวนสามัญหรือห"างหุ"นสวนจํากัด ให"ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ"นสวนผู"จัดการ ผู"มีอํานาจควบคุม (ถ"ามี) พร"อมทั้งรับรองสําเนาถูกต"อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให"ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู"จัดการ ผู"มีอํานาจควบคุม (ถ"ามี) และบัญชีผู"ถือหุ"นราย
ใหญ (ถ"ามี) พร"อมทั้งรับรองสําเนาถูกต"อง

(๒) ในกรณีผู"ยื่นข"อเสนอเปQนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ให"ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู"นั้น สําเนาข"อตกลงที่แสดงถึงการเข"าเปQนหุ"นสวน (ถ"ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู"เปQนหุ"นสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู"เปQนหุ"นสวนที่มิได"ถือสัญชาติไทย พร"อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต"อง
(๓) ในกรณีผู"ยื่นข"อเสนอเปQนผู"ยื่นข"อเสนอรวมกันในฐานะเปQนผู"รวมค"า ให"ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข"ารวมค"า และเอกสารตามที่ระบุไว"ใน (๑) หรือ (๒) ของผู"รวมค"า แล"วแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พร"อมรับรองสําเนาถูกต"อง
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พร"อมรับรองสําเนาถูกต"อง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได"ยื่นพร"อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในข"อ ๑.๖ (๑) โดยไมต"องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู"ยื่นข"อเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑
ครบถ"วน ถูกต"องแล"ว ระบบจัดซื้อจัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกสจะสร"างบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในข"อ ๑.๖
(๑) ให"โดยผู"ยื่นข"อเสนอไมต"องแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู"ยื่นข"อเสนอมอบอํานาจให"บุคคลอื่นกระทําการแทนให"แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปnตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู"มอบอํานาจและผู"รับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผู"รับมอบอํานาจเปQนบุคคลธรรมดาต"องเปQนผู"ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล"วเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข"อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได"ยื่นพร"อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในข"อ ๑.๖ (๒) โดยไมต"องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู"ยื่นข"อเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒
ครบถ"วน ถูกต"องแล"ว ระบบจัดซื้อจัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกสจะสร"างบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในข"อ ๑.๖
(๒) ให"โดยผู"ยื่นข"อเสนอไมต"องแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู"ยื่นข"อเสนอต"องยื่นข"อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ"างภาครัฐด"วย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไว"ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต"องกรอก
ข"อความให"ถูกต"องครบถ"วน พร"อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู"ยื่นข"อเสนอโดยไมต"องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให"เสนอราคาเปQนเงินบาท และเสนอราคาได"เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว"ท"ายใบเสนอราคาให"ถูกต"อง

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต"องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ"าตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ให"ถือตัวหนังสือเปQน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช"จายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว"แล"ว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให" ณ โรงพยาบาลเลย
ราคาที่เสนอจะต"องเสนอกําหนดยืนราคาไมน"อยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู"ยื่นข"อเสนอต"องรับผิดชอบราคาที่ตนได"เสนอไว" และจะถอนการเสนอราคามิได"
๔.๓ ผู"ยื่นข"อเสนอจะต"องเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได"รับหนังสือแจ"งจาก จังหวัด ให"สงมอบพัสดุ
๔.๔ ผู"ยื่นข"อเสนอจะต"องสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ
เครื่องแตงกาย จํานวน ๑๖ รายการ ไปพร"อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ จังหวัดจะยึดไว"เปQนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให"พิจารณา หากเปQนสําเนารูปถายจะต"องรับรองสําเนาถูกต"อง
โดยผู"มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ
ประสงคจะขอดูต"นฉบับแคตตาล็อก ผู"ยื่นข"อเสนอจะต"องนําต"นฉบับมาให"คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ กอนเสนอราคา ผู"ยื่นข"อเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให"ถี่ถ"วนและเข"าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นข"อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผู"ยื่นข"อเสนอจะต"องยื่นข"อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ"างภาครัฐด"วย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให"
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกสเปQนเกณฑ
เมื่อพ"นกําหนดเวลายื่นข"อเสนอและเสนอราคาแล"ว จะไมรับเอกสารการยื่นข"อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู"ยื่นข"อเสนอต"องจัดทําเอกสารสําหรับใช"ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู"ยื่นข"อเสนอต"องเปQนผู"รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ"วน
ถูกต"อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล"วจึงสงข"อมูล (Upload) เพื่อเปQนการ
เสนอราคาให"แก จังหวัด ผานทางระบบจัดซื้อจัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกส
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู"ยื่นข"อเสนอแตละรายวา เปQนผู"ยื่นข"อเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู"ยื่นข"อเสนอรายอื่น ตามข"อ ๑.๕
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผู"ยื่นข"อเสนอรายใดเปQนผู"ยื่นข"อเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู"ยื่นข"อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู"ยื่นข"อเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปQนผู"ยื่นข"อเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข"อเสนอ มีผู"ยื่นข"อเสนอรายใดกระทําการอันเปQนการขัดขวางการแขงขันอยางเปQนธรรมตามข"อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปQนการขัดขวางการแขงขันอยางเปQนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู"ยื่นข"อเสนอรายนั้นออกจากการเปQนผู"ยื่นข"อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู"ยื่นข"อเสนอดังกลาวเปQนผู"

ทิ้งงาน เว"นแต จังหวัด จะพิจารณาเห็นวาผู"ยื่นข"อเสนอรายนั้นมิใชเปQนผู"ริเริ่มให"มีการกระทําดังกลาวและได"ให"ความ
รวมมือเปQนประโยชนตอการพิจารณาของ จังหวัด
๔.๑๐ ผู"ยื่นข"อเสนอจะต"องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว"ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะต"องเปQนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ"ามี) รวม
คาใช"จายทั้งปวงไว"ด"วยแล"ว
(๓) ผู"ยื่นข"อเสนอจะต"องลงทะเบียนเพื่อเข"าสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผู"ยื่นข"อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล"วไมได"
(๕) ผู"ยื่นข"อเสนอต"องศึกษาและทําความเข"าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด"วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว"ในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ&และสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข"อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช"หลักเกณฑ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู"ชนะการยื่นข"อเสนอ
กรณีใช"หลักเกณฑราคาในการพิจารณาผู"ชนะการยื่นข"อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๕.๓ หากผู"ยื่นข"อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกต"องตามข"อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข"อเสนอไมถูกต"อง หรือไมครบถ"วนตามข"อ ๓ หรือยื่นข"อเสนอไมถูกต"องตามข"อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาข"อเสนอของผู"ยื่นข"อเสนอรายนั้น เว"นแต ผู"ยื่นข"อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถ"วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขที่จังหวัดกําหนดไว"ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําให"เกิดการได"เปรียบเสียเปรียบตอผู"ยื่นข"อเสนอรายอื่น หรือเปQนการผิดพลาดเล็กน"อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผู"ยื่นข"อเสนอรายนั้น
๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาข"อเสนอของผู"ยื่นข"อเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผู"ยื่นข"อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู"รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจ"างด"วยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผู"ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจ"างด"วยอิเล็กทรอนิกส ของจังหวัด
(๒) ไมกรอกชื่อผู"ยื่นข"อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ"างด"วย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปQนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให"เกิดความได"เปรียบเสียเปรียบแกผู"ยื่นข"อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัดมีสิทธิให"ผู"ยื่นข"อเสนอชี้แจงข"อเท็จจริงเพิ่มเติมได" จังหวัด มี
สิทธิที่จะไมรับข"อเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากข"อเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกต"อง
๕.๖ จังหวัดทรงไว"ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได" และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได" สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปQน
สําคัญ และให"ถือวาการตัดสินของ จังหวัดเปQนเด็ดขาด ผู"ยื่นข"อเสนอจะเรียกร"องคาใช"จาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได"
รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผู"ยื่นข"อเสนอเปQนผู"ทิ้งงาน ไมวาจะเปQนผู"
ยื่นข"อเสนอที่ได"รับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได"วาการยื่นข"อเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปQนเท็จ หรือใช"ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปQนต"น
ในกรณีที่ผู"ยื่นข"อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได"วาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได" คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือจังหวัด จะให"ผู"ยื่นข"อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให"เชื่อได"วา ผู"ยื่นข"อเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให"เสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปQนที่รับฟrงได" จังหวัด มีสิทธิที่จะไมรับข"อเสนอ
หรือไมรับราคาของผู"ยื่นข"อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู"ยื่นข"อเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกร"องคาใช"จายหรือคาเสียหายใดๆ
จากจังหวัด
๕.๗ กอนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เข"าลักษณะผู"ยื่นข"อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได"รับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนได"เสียกับผู"ยื่นข"อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปQนธรรม หรือสมยอมกันกับผู"ยื่น
ข"อเสนอรายอื่น หรือเจ"าหน"าที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของได"ครบถ"วน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําข"อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทําข"อตกลงเปQนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข"อ ๑.๓ ก็ได"
๖.๒ ในกรณีที่ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได"ครบถ"วน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําข"อตกลงเปQนหนังสือ ตามข"อ ๖.๑ ผู"ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะต"องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข"อ ๑.๓ หรือทําข"อตกลงเปQนหนังสือ กับจังหวัด
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได"รับแจ"ง และจะต"องวางหลักประกันสัญญาเปQนจํานวนเงินเทากับร"อยละ ๕ ของราคา
คาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให"จังหวัดยึดถือไว"ในขณะทําสัญญา โดยใช"หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายให"กับ จังหวัดเลย โดยโรงพยาบาลเลย ซึ่งเปQนเช็ค
หรือดราฟทลงวันที่ที่ใช"เช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจ"าหน"าที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข"อ ๑.๔ (๒) หรือจะเปQนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ได"รับอนุญาตให"
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจ"งเวียนให"ทราบ โดยอนุโลมให"ใช"ตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข"อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให" โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู"ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผู"ขาย) พ"นจากข"อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล"ว
หลักประกันนี้จะคืนให" โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได"รับมอบไว"แล"ว
๗. คาจางและการจายเงิน
จังหวัด จะจายคาสิ่งของซึ่งได"รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใช"จายทั้งปวง
แล"วให"แกผู"ยื่นข"อเสนอที่ได"รับการคัดเลือกให"เปQนผู"ขาย เมื่อผู"ขายได"สงมอบสิ่งของได"ครบถ"วนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข"อตกลงเปQนหนังสือ และจังหวัด ได"ตรวจรับมอบสิ่งของไว"เรียบร"อยแล"ว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท"ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือข"อตกลงซื้อ
ขายเปQนหนังสือ ให"คิดในอัตราร"อยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมได"รับมอบตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช" นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งได"ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข"อ ๑.๓ หรือ
ทําข"อตกลงซื้อเปQนหนังสือ แล"วแตกรณี จะต"องรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมน"อยกวา ๑ ปs นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได"รับมอบสิ่งของ โดยต"องรีบจัดการซอมแซมแก"ไขให"ใช"การได"
ดีดังเดิมภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได"รับแจ"งความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได"มาจากเงินงบประมาณด"วยเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินบํารุงโรงพยาบาลเลย ปsงบประมาณ ๒๕๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทําได" ตอเมื่อจังหวัดได"รับอนุมัติเงินคาพัสดุจากด"วยเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินบํารุงโรงพยาบาลเลย ปsงบประมาณ ๒๕๖๓ แล"วเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได"คัดเลือกผู"ยื่นข"อเสนอรายใดให"เปQนผู"ขาย และได"ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแล"ว ถ"าผู"ขายจะต"องสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเข"ามาจากตางประเทศและของนั้นต"อง
นําเข"ามาโดยทางเรือในเส"นทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถให"บริการรับขนได"ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู"ยื่นข"อเสนอซึ่งเปQนผู"ขายจะต"องปฏิบัติตามกฎหมายวาด"วยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจ"งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเข"ามาจากตางประเทศตอกรมเจ"าทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผู"ขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เว"นแตเปQนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว"นให"บรรทุกโดยเรืออื่นได"
(๒) จัดการให"สิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เว"นแตจะได"รับอนุญาตจากกรมเจ"าทา ให"บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะต"องได"รับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปQนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว"นให"บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู"ขายจะต"องรับผิดตามกฎหมายวาด"วยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู"ยื่นข"อเสนอซึ่งจังหวัดได"คัดเลือกแล"ว ไมไปทําสัญญาหรือข"อตกลงซื้อเปQนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไว"ในข"อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข"อเสนอ หรือเรียกร"องจากผู"ออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นข"อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร"องให"ชดใช"ความเสียหายอื่น (ถ"ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให"เปQนผู"ทิ้ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด"วยการจัดซื้อจัดจ"างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก"ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข"อกําหนดในแบบสัญญาหรือข"อตกลง
ซื้อเปQนหนังสือ ให"เปQนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ"ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท"ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแย"งกัน
ผู"ยื่นข"อเสนอจะต"องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกลาวให"ถือเปQนที่สุด และผู"ยื่นข"อเสนอไมมีสิทธิ
เรียกร"องคาใช"จายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได" โดยที่ผู"ยื่นข"อเสนอจะเรียกร"อง
คาเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมได"
(๑) จังหวัดไมได"รับการจัดสรรเงินที่จะใช"ในการจัดซื้อหรือที่ได"รับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เข"าลักษณะผู"ยื่นข"อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได"รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนได"เสียกับผู"ยื่นข"อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปQนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู"ยื่นข"อเสนอรายอื่น หรือเจ"าหน"าที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอให"เกิดความเสียหายแกจังหวัด หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาด"วยการจัดซื้อจัดจ"างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผู"ยื่นข"อเสนอที่ได"รับการคัดเลือกให"เปQนผู"ขายต"องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได"กําหนดไว"โดยเครงครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
จังหวัด สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล"วเสร็จตามสัญญาของผู"ยื่นข"อเสนอที่ได"รับการ
คัดเลือกให"เปQนผู"ขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู"ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู"ยื่นข"อเสนอที่ได"รับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นข"อเสนอ
หรือทําสัญญากับจังหวัด ไว"ชั่วคราว
จังหวัดเลย
๑๔ กุมภาพันธ& ๒๕๖๓

