ประกาศจังหวัดเลย
เรื่อง ประกวดราคาจางเหมาบริการตรวจวินิจฉัยเอกซเรยเตานมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram) ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
จังหวัดเลย มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางเหมาบริการตรวจวินิจฉัยเอกซเรยเตานมระบบดิจิตอล (Digital
Mammogram) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามรายการดังนี้
จางเหมาบริการตรวจวินิจฉัยเอกซเรยเตานมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram) จํานวน ๙๐๐
ครั้งๆ ละ ๑,๖๘๔ บาท เป;นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๑๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนหนึ่งหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตHอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมHเป;นบุคคลลมละลาย
๓. ไมHอยูHระหวHางเลิกกิจการ
๔. ไมHเป;นบุคคลซึ่งอยูHระหวHางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนHวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเป;นผูที่ไมHผHานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวHาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรHในระบบเครือขHายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมHเป;นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเป;นผูทิ้งงานของหนHวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขHายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเป;นหุนสHวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมHมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป;นนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลHาว
๘. ไมHเป;นผูมีผลประโยชนรHวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกHจังหวัดเลย ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมHเป;นผูกระทําการอันเป;นการขัดขวางการแขHงขันราคาอยHางเป;นธรรม ใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมHเป;นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมHยอมขึ้นศาลไทย เวนแตH รัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชHนวHานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๖๓ ระหวHางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผHานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตHวันที่ประกาศจนถึงกHอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.loeihospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๒-๘๖๒-๑๒๓ ตHอ ๒๒๗๖,๒๗๗๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.. ๒๕๖๒

(นายชุ
นายชุมนุม วิทยานันท)
ท
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเลย ปฏิบัติราชการแทน
ผูวHาราชการจังหวัดเลย

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

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
bidding)

เลขที่ ๖๓/๒๕๖๒
การจางเหมาบริการตรวจวินิจฉัยเอกซเรยเตานมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram)
ตามประกาศ จังหวัดเลย
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
จังหวัดเลย ซึ่งตHอไปนี้เรียกวHา "จังหวัด" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางเหมาบริการตรวจวินิจฉัย
เอกซเรยเตานมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามรายการ
ดังนี้
จางเหมาบริการตรวจวินิจฉัยเอกซเรยเตานมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram) จํานวน ๙๐๐
ครั้งๆ ละ ๑,๖๘๔ บาท เป;นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๑๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนหนึ่งหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตHอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางทําของ
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูที่มีผลประโยชนรHวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขHงขันอยHางเป;นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสHวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสHวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมHเป;นบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมHอยูHระหวHางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมHเป;นบุคคลซึ่งอยูHระหวHางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนHวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเป;นผูที่ไมHผHานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวHาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรHในระบบเครือขHายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมHเป;นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเป;นผูทิ้งงาน
ของหนHวยงานของรัฐในระบบเครือขHายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเป;นหุนสHวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมHมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป;นนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลHาว
๒.๘ ไมHเป;นผูมีผลประโยชนรHวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกHจังหวัด ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมHเป;นผูกระทําการอันเป;นการขัดขวางการแขHงขันอยHางเป;นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมHเป;นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมHยอมขึ้นศาลไทยเวนแตHรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชHนวHานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเป;น ๒ สHวน คือ
๓.๑ ส?วนที่ ๑ อย?างนอยตองมีเอกสารดังต?อไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเป;นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสHวนสามัญหรือหางหุนสHวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสHวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญH (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเป;นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชHนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป;นหุนสHวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเป;นหุนสHวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเป;นหุนสHวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเป;นผูยื่นขอเสนอรHวมกันในฐานะเป;นผูรHวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารHวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรHวมคา แลวแตHกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคHาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสHวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมHตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสHวนที่ ๑
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสHวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖
(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมHตองแนบบัญชีเอกสารสHวนที่ ๑ ดังกลHาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ สHวนที่ ๒ อยHางนอยตองมีเอกสารดังตHอไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปjตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หาก
ผูรับมอบอํานาจเป;นบุคคลธรรมดาตองเป;นผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทHานั้น
(๒) บัญชีเอกสารสHวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมHตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสHวนที่ ๒
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสHวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖
(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมHตองแนบบัญชีเอกสารสHวนที่ ๒ ดังกลHาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมHมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมHตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเป;นเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตHอหนHวย และหรือตHอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมHตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเป;น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคHาภาษีมูลคHาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคHาใชจHายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมHนอยกวHา ๑๒๐ วัน ตั้งแตHวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาจางเป;นระยะเวลา ๑๒ เดือน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา
๔.๔ กHอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรHางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่
ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกHอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ระหวHางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ
ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเป;นเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมHรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเป;นผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กHอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสHงขอมูล (Upload) เพื่อเป;นการ
เสนอราคาใหแกHจังหวัดผHานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตHละรายวHา เป;นผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรHวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๕
(๑) หรือไมH หากปรากฏวHาผูยื่นขอเสนอรายใดเป;นผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรHวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรHวมกันนั้นออกจากการเป;นผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตHอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวHา กHอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเป;นการขัดขวางการแขHงขันอยHางเป;นธรรมตามขอ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวHามีการกระทําอันเป;นการขัดขวางการแขHงขันอยHางเป;นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเป;นผูยื่นขอเสนอ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลHาวเป;นผู
ทิ้งงาน เวนแตHจังหวัดจะพิจารณาเห็นวHาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชHเป;นผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลHาวและไดใหความ
รHวมมือเป;นประโยชนตHอการพิจารณาของจังหวัด
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเป;นราคาที่รวมภาษีมูลคHาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม
คHาใชจHายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูHกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมHได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมHถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมHถูกตอง หรือไมHครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมHถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมHรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตH ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมHครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตHางไป
จากเงื่อนไขที่จังหวัดกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสHวนที่มิใชHสาระสําคัญและความ
แตกตHางนั้นไมHมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตHอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเป;นการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผHอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไมHพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมHมีการผHอนผัน ในกรณี
ดังตHอไปนี้

(๑) ไมHปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(๒) ไมHกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตHางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสที่เป;นสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกHผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัด มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได จังหวัดมี
สิทธิที่จะไมHรับขอเสนอ ไมHรับราคา หรือไมHทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลHาวไมHมีความเหมาะสมหรือไมHถูกตอง
๕.๖ จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมHรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมHพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตHจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เป;นสําคัญ และใหถือวHาการตัดสินของจังหวัดเป;นเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคHาใชจHาย หรือคHาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเป;นผูทิ้งงาน ไมHวHาจะเป;นผู
ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมHก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวHาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมHสุจริต เชHน การ
เสนอเอกสารอันเป;นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เป;นตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวHาไมHอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือจังหวัด จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวHา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมHเป;นที่รับฟmงได จังหวัด มีสิทธิที่จะไมHรับขอเสนอ
หรือไมHรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลHาวไมHมีสิทธิเรียกรองคHาใชจHายหรือคHาเสียหายใดๆ
จากจังหวัด
๕.๗ กHอนลงนามในสัญญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวHามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รHวมกัน หรือมีสHวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขHงขันอยHางเป;นธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสHอวHากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
๑.๓ หรือทําขอตกลงเป;นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเป;นจํานวนเงินเทHากับรอยละ ๕ ของราคาคHาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยHางหนึ่งอยHางใดดังตHอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจHายใหแกHจังหวัดเลย โดยโรงพยาบาลเลย โดยเป;นเช็คลง
วันที่ที่ทําสัญญา หรือกHอนหนานั้น ไมHเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ

๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ
๑.๔ (๒) หรือจะเป;นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหHงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหHงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยHางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมHมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมHมีดอกเบี้ย ตามอัตราสHวนของงานจางซึ่งจังหวัด ไดรับมอบไวแลว
๗. ค?าจางและการจ?ายเงิน
จังหวัดจะจHายคHาจางตHอหนHวยของงานแตHละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตามราคาตHอหนHวย ที่
กําหนดไวในใบเสนอราคา
ผูวHาจาง ตกลงที่จะจHายเงินคHาจาง ใหแกHผูรับจางเป;นรายเดือน ตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อ
ผูวHาจาง หรือเจาหนาที่ ของผูวHาจางไดทําการตรวจสอบผลงาน ที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวHาเป;นที่พอใจ ตรงตาม
ขอกําหนด แหHงสัญญานี้ ทุกประการ ผูวHาจาง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้น ใหไวแกHผูรับจาง
๘. อัตราค?าปรับ
คHาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เป;นหนังสือจะกําหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชHวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมHไดรับอนุญาตจาก
จังหวัด จะกําหนดคHาปรับสําหรับการฝoาฝpนดังกลHาวเป;นจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชHวงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคHาปรับเป;นรายวัน
ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคHาจาง
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร?อง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเป;นหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตHกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรHองของงานจางที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคHาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากดวยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุง
โรงพยาบาลเลย ปqงบประมาณ ๒๕๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตHอเมื่อ จังหวัดไดรับอนุมัติเงินคHาจางจากดวยเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินบํารุงโรงพยาบาลเลย ปqงบประมาณ ๒๕๖๓ แลวเทHานั้น
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเป;นผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลHาวเขามาจากตHางประเทศ และของ
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูH และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวHาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเป;นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวHาดวยการสHงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลHาวเขามาจากตHางประเทศ ตHอกรมเจาทHา ภายใน ๗
วัน นับตั้งแตHวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตHางประเทศ เวนแตHเป;นของที่รัฐมนตรีวHาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลHาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชHนเดียวกับเรือไทย
จากตHางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตHจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทHา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชHเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชHนนั้นกHอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป;นของที่รัฐมนตรีวHาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมHปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวHาดวย
การสHงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมHไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป;นผูทิ้งงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวHาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป;นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกลHาวใหถือเป;นที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมHมีสิทธิ
เรียกรองคHาใชจHายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตHอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คHาเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมHได
(๑) ไมHไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตHไมHเพียงพอที่จะทํา
การจัดจางครั้งนี้ตHอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรHวมกัน หรือมีสHวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขHงขันอยHางเป;นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสHอวHากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตHอไปอาจกHอใหเกิดความเสียหายแกHจังหวัด หรือกระทบ
ตHอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวHาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวHางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเป;นผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครHงครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
จังหวัด สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเป;นผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมHผHานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับจังหวัด ไวชั่วคราว
จังหวัดเลย
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

