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ประกาศจังหวัดพัทลุง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------------------------จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก่าลังเครืองยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลือน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๘๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมืนสีพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
จ่านวน
๑
คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒๔๐๐
ซีซี หรือก่าลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลือน ๒ ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ
ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือท่าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชัวคราว
เนืองจากเป็นผู้ทีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก่าหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบุคคลทีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ่านาจในการด่าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก่าหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุทีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้อเสนอรายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่จังหวัดพัทลุง ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑๐. ผู้ยืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันทีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ http://khuankhanunhospital.org/ หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๖๘-๒๐๗๑-๒ ต่อ ๒๒๐ ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายโมทน์ ฝอยทอง)
ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลควนขนุน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่
น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ตามประกาศ จังหวัดพัทลุง
ลงวันที่
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
จังหวัดพัทลุง ซึงต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
จ่านวน
๑
คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒๔๐๐ ซี
ซี หรือก่าลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลือน ๒ ล้อ แบบ
ดับเบิล้ แค็บ
พัสดุทีจะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพทีจะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน่าและข้อก่าหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทัวไป
๑.๔ แบบหนังสือค้่าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีก่าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือท่าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัวคราว เนืองจากเป็นผู้ทีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก่าหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบุคคลทีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ่านาจในการด่าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก่าหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้อเสนอรายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยืนข้อเสนอได้มีค่าสังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยืนข้อเสนอทียืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีทีข้อตกลงฯ ก่าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลง ฯ
จะต้องมีการก่าหนดสัดส่วนหน้าที และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอืนทุกราย
กรณีทีข้อตกลงฯ ก่าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้น
ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าทียืนข้อเสนอ
ส่าหรับข้อตกลงฯ ทีไม่ได้ก่าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงือนไขทีก่าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๑ ผู้ยืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ให้ยืนส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ่านาจควบคุมพร้อมทั้งรับรองส่าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ่ากัดหรือบริษัทมหาชนจ่ากัด ให้ยืนส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ่านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้ง
รับรองส่าเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ให้ยืนส่าเนาบัตร
ประจ่าตัวประชาชนของผู้นั้น ส่าเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส่าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนทีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส่าเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยืนข้อเสนอเป็นผู้ยืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยืนส่าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) ส่าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม
(๔.๒) ส่าเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทั้งหมดทีได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมือผู้ยืนข้อเสนอด่าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้
โดยผู้ยืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทีผู้ยืนข้อเสนอมอบอ่านาจให้บุคคลอืนกระท่าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ่านาจ
ซึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอ่านาจและผูร้ บั มอบอ่านาจ ทัง้ นีห้ ากผูร้ บั มอบ
อ่านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) รายการพิจารณาที ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือก่าลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลือน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
(๓.๑) ส่าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) (ถ้ามี)
(๓.๒) ส่าเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทั้งหมดทีได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมือผู้ยืนข้อเสนอด่าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้
โดยผู้ยืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามทีก่าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท่าการยืนยันตัวตนของผู้ยืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคา
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดย
เสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส่าคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม ภาษีอากรอืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทั้งปวงไว้
แล้ว จนกระทังส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลควนขนุน
ราคาทีเสนอจะต้องเสนอก่าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
ก่าหนดยืนราคา ผู้ยืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องเสนอก่าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย หรือวันทีได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก่าลังเครืองยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลือน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของ
ทางราชการ
ส่าหรับแคตตาล็อกทีแนบให้พิจารณา หากเป็นส่าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส่าเนาถูกต้อง โดยผู้
มีอ่านาจท่านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์
จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องน่าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๗ วัน
๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนข้อเสนอตามเงือนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมือพ้นก่าหนดเวลายืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๗ ผู้ยืนข้อเสนอต้องจัดท่าเอกสารส่าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF
File (Portable Document Format) โดยผู้ยืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และ
ชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพือเป็นการเสนอราคา
ให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด่าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้อเสนอรายอืน ตามข้อ ๑.๕ (๑)
หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้อเสนอรายอืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชือผู้ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะทีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยืนข้อเสนอรายใดกระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระท่าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชือผู้ยืนข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยืนข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยืนข้อเสนอดังกล่าวเป็น
ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยืนข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริมให้มีการกระท่าดังกล่าวและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด
๔.๙ ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงือนไขทีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้องเป็นราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพิม และภาษีอืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ทีก่าหนด
(๔) ผู้ยืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยืนข้อเสนอต้องศึกษาและท่าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยืนข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืนข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก ราคา
ต่อหน่วย
๕.๓ หากผู้ยืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลักฐานการยืนข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยืนข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขที
จังหวัดก่าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีมิใช่สาระส่าคัญและความแตกต่างนั้น
ไม่มีผลท่าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยืนข้อเสนอรายอืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจ
พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยืนข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชือผู้ยืนข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชือผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด
(๒) ไม่กรอกชือผู้ยืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีก่าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที
เป็นสาระส่าคัญ หรือมีผลท่าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยืนข้อเสนอรายอืน

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท่าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยืนข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิมเติมได้ จังหวัด มีสิทธิทีจะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท่าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึงสิทธิทีจะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึงราคาใด หรือราคาทีเสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ่านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพือประโยชน์ของทางราชการเป็นส่าคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
จังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยืนข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยืน
ข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือถือได้ว่าการยืนข้อเสนอกระท่าการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีทีผู้ยืนข้อเสนอรายทีเสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด่าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือจังหวัด จะให้ผู้ยืนข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานทีท่าให้เชือได้ว่า ผู้ยืนข้อเสนอสามารถด่าเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค่าชี้แจงไม่เป็นทีรับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิทีจะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ยืนข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ
จากจังหวัด
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏ
ว่ามีการกระท่าทีเข้าลักษณะผู้ยืนข้อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรือทีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือ
มีส่วนได้เสียกับผู้ยืนข้อเสนอรายอืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยืนข้อเสนอรายอืน
หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท่าการทุจริตอืนใดในการเสนอราคา
๕.๘ หากผู้ยืนข้อเสนอซึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ยืนข้อเสนอ
รายอืนทีไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงล่าดับผู้ยืน
ข้อเสนอซึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ยืนข้อเสนอรายอืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ทีจะ
เรียกมาท่าสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยืนข้อเสนอทีเป็นกิจการร่วมค้าทีจะได้สิทธิตามวรรคหนึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs
๕.๙ หากผู้ยืนข้อเสนอซึงมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาทีถือสัญชาติไทยหรือนิติ
บุคคลทีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ยืนข้อเสนอซึงเป็นบุคคลธรรมดาทีมิได้ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลทีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้
ยืนข้อเสนอซึงเป็นบุคคลธรรมดาทีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลทีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว
ผู้ยืนข้อเสนอทีเป็นกิจการร่วมค้าทีจะได้สิทธิตามวรรคหนึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการทีเป็นบุคคลธรรมดาทีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลทีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
๖. การท่าสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีทีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วนภายใน ๕
วันท่าการ นับแต่วันทีท่าข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดท่าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท่าสัญญาตามแบบสัญญา
ดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีทีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วนภายใน ๕
วันท่าการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดท่าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องท่าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท่าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ่านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิงของทีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะท่าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสังจ่าย ซึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันทีทีใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช่าระต่อเจ้าหน้าทีในวันท่าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท่าการ
(๓) หนังสือค้่าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างทีคณะกรรมการนโยบาย
ก่าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้่าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรมบัญชีกลางก่าหนด
(๔) หนังสือค้่าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้่าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชือบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้่าประกันของ
ธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายก่าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุทีซื้อซึงจังหวัด ได้รับ
มอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัด จะจ่ายค่าสิงของซึงได้รวมภาษีมูลค่าเพิม ตลอดจนภาษีอากรอืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
ให้แก่ผู้ยืนข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมือผู้ขายได้ส่งมอบสิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิงของไว้เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขาย
เป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิงของทียังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๙. การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึงได้ท่าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท่า
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช่ารุดบกพร่องของสิงของทีซื้อขายทีเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที จังหวัด ได้รับมอบสิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งความช่ารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุส่าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณงบค่าบริการทางการแพทย์ที
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสือม) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การลงนามในสัญญาจะกระท่าได้ ต่อเมือจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบค่าบริการ
ทางการแพทย์ทีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสือม) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมือจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิงของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสังหรือน่าสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
น่าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก่าหนด ผู้ยืนข้อเสนอซึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจ้งการสังหรือน่าสิงของทีซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน
๗ วัน นับตั้งแต่วันทีผู้ขายสัง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืนได้
(๒) จัดการให้สิงของทีซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิงของนั้นโดยเรืออืนทีมิใช่
เรือไทย ซึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออืน หรือเป็นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน
(๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยนข้
ื อเสนอซึงจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท่าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใน
เวลาทีก่าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้่าประกัน
การยืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไข หรือข้อก่าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส่านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้
ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค่าวินิจฉัยของจังหวัด ค่าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นทีสุด และผู้ยืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิมเติม
๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยทีผู้ยืนข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้
(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินทีจะใช้ในการจัดซื้อหรือทีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจะ
ท่าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระท่าทีเข้าลักษณะผู้ยืนข้อเสนอทีชนะการจัดซื้อหรือทีได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยืนข้อเสนอรายอืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยืนข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท่าการทุจริตอืนใดในการเสนอราคา
(๓) การท่าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอืนในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่าหนดในกฎกระทรวง ซึงออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยืนข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้ก่าหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
จังหวัด สามารถน่าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยืนข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้ขายเพือน่ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยืนข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ทีก่าหนดจะถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือ
ท่าสัญญากับจังหวัด ไว้ชัวคราว

จังหวัดพัทลุง
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

