คู,ฉบับ
ประกาศจังหวัดเลย
เรื่อง ประกวดราคาจางซัก อบ รีด ผาผูปวย ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส" (e-bidding)

จังหวัดเลย มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางซัก อบ รีด ผาผูปวย ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
จางซัก อบ รีด ผาผูปวย จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมๆ ละ ๑๑.๘๐ บาท เป4นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๐,๐๐๐
บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังต=อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม=เป4นบุคคลลมละลาย
๓. ไม=อยู=ระหว=างเลิกกิจการ
๔. ไม=เป4นบุคคลซึ่งอยู=ระหว=างถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหน=วยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเป4นผูที่ไม=ผ=านเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว=าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร=ในระบบเครือข=ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม=เป4นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเป4นผูทิ้งงานของหน=วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข=ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเป4นหุนส=วนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไม=มีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป4นนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกล=าว
๘. ไม=เป4นผูมีผลประโยชนร=วมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก=จังหวัดเลย ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไม=เป4นผูกระทําการอันเป4นการขัดขวางการแข=งขันราคาอย=างเป4นธรรม ใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไม=เป4นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม=ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต= รัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเช=นว=านั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๖๓ ระหว=างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอรั
รถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผ=านทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแต=วันที่ประกาศจนถึงก=อนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.loeihospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๒-๘๖๒-๑๒๓ ต=อ ๒๒๗๖,๒๗๗๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.
พ ๒๕๖๒

(นายชุ
นายชุมนุม วิทยานันท)
ท
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเลย ปฏิบัติราชการแทน
ผูว=าราชการจังหวัดเลย

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส=
เอกสารส=วนที่ ๑ และเอกสารส=วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแต=วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส" (e-bidding)
เลขที่ ๖๔/๒๕๖๒
การจางซัก อบ รีด ผาผูปวย
ตามประกาศ จังหวัดเลย
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
จังหวัดเลย ซึ่งต=อไปนี้เรียกว=า "จังหวัด" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางซัก อบ รีด ผาผูปวย ดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
จางซัก อบ รีด ผาผูปวย จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมๆ ละ ๑๑.๘๐ บาท เป4นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๐,๐๐๐
บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังต=อไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส"
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางทําของ
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูที่มีผลประโยชนร=วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข=งขันอย=างเป4นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารส=วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส=วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม=เป4นบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไม=อยู=ระหว=างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม=เป4นบุคคลซึ่งอยู=ระหว=างถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหน=วยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเป4นผูที่ไม=ผ=านเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว=าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร=ในระบบเครือข=ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม=เป4นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเป4นผูทิ้งงาน
ของหน=วยงานของรัฐในระบบเครือข=ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเป4นหุนส=วน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม=มีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป4นนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกล=าว
๒.๘ ไม=เป4นผูมีผลประโยชนร=วมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก=จังหวัด ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไม=เป4นผูกระทําการอันเป4นการขัดขวางการแข=งขันอย=างเป4นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไม=เป4นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม=ยอมขึ้นศาลไทยเวนแต=รัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเช=นว=านั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเป4น ๒ ส=วน คือ
๓.๑ ส,วนที่ ๑ อย,างนอยตองมีเอกสารดังต,อไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเป4นนิติบุคคล
(ก) หางหุนส=วนสามัญหรือหางหุนส=วนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนส=วนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ= (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเป4นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช=นิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป4นหุนส=วน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเป4นหุนส=วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเป4นหุนส=วนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเป4นผูยื่นขอเสนอร=วมกันในฐานะเป4นผูร=วมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขาร=วมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูร=วมคา แลวแต=กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค=าเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารส=วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไม=ตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารส=วนที่ ๑
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารส=วนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖

(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไม=ตองแนบบัญชีเอกสารส=วนที่ ๑ ดังกล=าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส,วนที่ ๒ อย,างนอยตองมีเอกสารดังต,อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปgตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หาก
ผูรับมอบอํานาจเป4นบุคคลธรรมดาตองเป4นผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเท=านั้น
(๒) บัญชีเอกสารส=วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไม=ตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารส=วนที่ ๒
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารส=วนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖
(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไม=ตองแนบบัญชีเอกสารส=วนที่ ๒ ดังกล=าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไม=มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไม=ตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเป4นเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต=อหน=วย และหรือต=อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม=ตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเป4น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค=าภาษีมูลค=าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค=าใชจ=ายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไม=นอยกว=า ๑๒๐ วัน ตั้งแต=วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาเป4นระยะเวลา ๑๒ เดือน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา
๔.๔ ก=อนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูร=างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่
ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียก=อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว=างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ
ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเป4นเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไม=รับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเป4นผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก=อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงส=งขอมูล (Upload) เพื่อเป4นการ
เสนอราคาใหแก=จังหวัดผ=านทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแต=ละรายว=า เป4นผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนร=วมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๕
(๑) หรือไม= หากปรากฏว=าผูยื่นขอเสนอรายใดเป4นผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนร=วมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนร=วมกันนั้นออกจากการเป4นผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏต=อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสว=า ก=อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเป4นการขัดขวางการแข=งขันอย=างเป4นธรรมตามขอ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว=ามีการกระทําอันเป4นการขัดขวางการแข=งขันอย=างเป4นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเป4นผูยื่นขอเสนอ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกล=าวเป4นผู
ทิ้งงาน เวนแต=จังหวัดจะพิจารณาเห็นว=าผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใช=เป4นผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกล=าวและไดใหความ
ร=วมมือเป4นประโยชนต=อการพิจารณาของจังหวัด
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเป4นราคาที่รวมภาษีมูลค=าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม
ค=าใชจ=ายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสู=กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไม=ได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ"และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม=ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไม=ถูกตอง หรือไม=ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไม=ถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไม=รับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต= ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไม=ครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกต=างไป
จากเงื่อนไขที่จังหวัดกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในส=วนที่มิใช=สาระสําคัญและความ

แตกต=างนั้นไม=มีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบต=อผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเป4นการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ=อนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม=พิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไม=มีการผ=อนผัน ในกรณี
ดังต=อไปนี้
(๑) ไม=ปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(๒) ไม=กรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต=างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสที่เป4นสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก=ผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัด มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได จังหวัดมี
สิทธิที่จะไม=รับขอเสนอ ไม=รับราคา หรือไม=ทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกล=าวไม=มีความเหมาะสมหรือไม=ถูกตอง
๕.๖ จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม=รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไม=พิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแต=จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เป4นสําคัญ และใหถือว=าการตัดสินของจังหวัดเป4นเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองค=าใชจ=าย หรือค=าเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเป4นผูทิ้งงาน ไม=ว=าจะเป4นผู
ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไม=ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดว=าการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไม=สุจริต เช=น การ
เสนอเอกสารอันเป4นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เป4นตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดว=าไม=อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือจังหวัด จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดว=า ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไม=เป4นที่รับฟkงได จังหวัด มีสิทธิที่จะไม=รับขอเสนอ
หรือไม=รับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกล=าวไม=มีสิทธิเรียกรองค=าใชจ=ายหรือค=าเสียหายใดๆ
จากจังหวัด
๕.๗ ก=อนลงนามในสัญญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏว=ามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
ร=วมกัน หรือมีส=วนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข=งขันอย=างเป4นธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือส=อว=ากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
๑.๓ หรือทําขอตกลงเป4นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเป4นจํานวนเงินเท=ากับรอยละ ๕ ของราคาค=าจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอย=างหนึ่งอย=างใดดังต=อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจ=ายใหแก= จังหวัดเลย โดยโรงพยาบาลเลย โดยเป4นเช็คลง
วันที่ที่ทําสัญญา หรือก=อนหนานั้น ไม=เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ
๑.๔ (๒) หรือจะเป4นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห=งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห=งประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอย=างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไม=มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไม=มีดอกเบี้ย ตามอัตราส=วนของงานจางซึ่งจังหวัด ไดรับมอบไวแลว
๗. ค,าจางและการจ,ายเงิน
จังหวัดจะจ=ายค=าจางต=อหน=วยของงานแต=ละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตามราคาต=อหน=วย ที่
กําหนดไวในใบเสนอราคา
ผูว=าจาง ตกลงที่จะจ=ายเงินค=าจาง ใหแก=ผูรับจางเป4นรายเดือน ตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อ
ผูว=าจาง หรือเจาหนาที่ ของผูว=าจางไดทําการตรวจสอบผลงาน ที่ทําเสร็จแลว และปรากฏว=าเป4นที่พอใจ ตรงตาม
ขอกําหนด แห=งสัญญานี้ ทุกประการ ผูว=าจาง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้น ใหไวแก=ผูรับจาง
๘. อัตราค,าปรับ
ค=าปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เป4นหนังสือจะกําหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางช=วงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไม=ไดรับอนุญาตจาก
จังหวัด จะกําหนดค=าปรับสําหรับการฝาฝmนดังกล=าวเป4นจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางช=วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดค=าปรับเป4นรายวัน
ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาค=าจาง
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร,อง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเป4นหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแต=กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพร=องของงานจางที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาตามสัญญา
จาง ตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจางซัก อบ รีด ผาผูปวยโรงพยาบาลเลย ขอ ๑๗ โดยผูรับจางตองชดเชย
ค=าเสียหายภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพร=อง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค=าจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากดวยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุง
โรงพยาบาลเลย ปnงบประมาณ ๒๕๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต=อเมื่อ จังหวัดไดรับอนุมัติเงินค=าจางจากดวยเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินบํารุงโรงพยาบาลเลย ปnงบประมาณ ๒๕๖๓ แลวเท=านั้น
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเป4นผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกล=าวเขามาจากต=างประเทศ และของ
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู= และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีว=าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเป4นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายว=าดวยการส=งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล=าวเขามาจากต=างประเทศ ต=อกรมเจาท=า ภายใน ๗
วัน นับตั้งแต=วันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากต=างประเทศ เวนแต=เป4นของที่รัฐมนตรีว=าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกล=าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช=นเดียวกับเรือไทย
จากต=างประเทศมายังประเทศไทย เวนแต=จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาท=า ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช=เรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเช=นนั้นก=อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป4นของที่รัฐมนตรีว=าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม=ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายว=าดวย
การส=งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไม=ไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป4นผูทิ้งงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว=าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป4นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกล=าวใหถือเป4นที่สุด และผูยื่นขอเสนอไม=มีสิทธิ
เรียกรองค=าใชจ=ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีต=อไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
ค=าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม=ได
(๑) ไม=ไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแต=ไม=เพียงพอที่จะทํา
การจัดจางครั้งนี้ต=อไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนร=วมกัน หรือมีส=วนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข=งขันอย=างเป4นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือส=อว=ากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ต=อไปอาจก=อใหเกิดความเสียหายแก=จังหวัด หรือกระทบ
ต=อประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว=าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว=างระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเป4นผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเคร=งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
จังหวัด สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเป4นผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไม=ผ=านเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับจังหวัด ไวชั่วคราว
จังหวัดเลย
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

