
ประกาศโรงพยาบาลปาย
เร่ือง ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ (เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ําด้วยแก๊สเอทธิสินออกไซด์ 

๑๐๐% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม,น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลปาย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เคร่ืองอบฆ่าเซ้ืออัตโนมัติชนิด 
อุณหภูมิต่ําด้วยแก๊สเอทธิสินออกไซด์ ๑๐๐% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร) ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งน้ี เป็นเงิน 
ท้ังส้ิน ๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิ จำนวน ๑ เคร่ือง
ต่ําด้วยแก๊สเอทธิสินออกไซด์ ๑๐๐%
แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่ 
น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องม่คุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. ม่ความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ังงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ม่อำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. ม่คุณสมบัติและไม่ม่ลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ม่อาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้ม่ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลปาย ณ วัน 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืน 
ข้อเสนอได้ม่ดำสั่งให้สละเอกลิทธความคุ้มกันเข่นว่านั้น



๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในจันที่ ๙ 
เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวนิโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่จันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.paihospital.net หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๖๙๙๐๓๑ ต่อ ๒๑๑ ในจันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม 
มายัง โรงพยาบาลปาย ผ่านทางอีเมล์ info@paihospital.net หรือซ่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด ภายใน 
จันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔โดยโรงพยาบาลปายจะซ้ืแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง 
เว็บไซต์ www.paihospital.net และ www.gprocurement.go.th ในจันที ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่จันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงจันเสนอราคา

ประกาศ ณ จันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(นายจัฒนขัย วิเศษสมิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำส่ังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ท่ี ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงจันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

http://www.paihospital.net
http://www.gprocurement.go.th
mailto:info@paihospital.net
http://www.paihospital.net
http://www.gprocurement.go.th


เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขท่ี ๓/๒๕๖๔

การซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ (เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ําด้วยแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ ๑๐๐% 
แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลิตร)

ตามประกาศ โรงพยาบาลปาย 
ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๔๖๔

โรงพยาบาลปาย ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

เคร่ืองอบฆ่าเซ้ืออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิ จำนวน ๑ เคร่ือง
ต่ําด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐%
แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่ 
น้อยกว่า ๑๔๐ ลิตร

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและม่ 
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยม่ 
ข้อแนะน่าและข้อกำหนด ดังต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวิในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซ้ือขายท่ัวไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๔ บทนิยาม

(๑) ผู้ม่ผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวิในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ ม่ความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว่ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีดำส่ังให้สละเอกสิทธและความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.® ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ิงรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน 
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถึอสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไวีใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)
ทิ้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)



๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
(๑) ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมป๋ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
(๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ีโดย'ไม่มีเง่ือนไข,ใด  ๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น ค่าขนล่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ัง 
ปวงไว้แล้ว จนกระท้ังล่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลปาย

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ จัน ต้ังแต่จันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ จัน นับถัดจากจันลงนาม
ในสัญญาซ้ือขาย หรือจันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ล่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องล่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ (เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ําด้วยแก๊สเอทธิถืนออกไซต์ ๑๐๐% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุ 
ไม่'น้อยกว่า ๑๔๐ ลิตร) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ 
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยืดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง 
โดยผู้ม่อำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ม่ความ 
ประสงค์จะฃอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน่าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ จัน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถ่ีล้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน 
เอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์



๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๙ เมษายน ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ 
ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายซ่ือผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด 
รายซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ 
ท้ิงงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใข่เป็นผู้รืเร่ิมให้มีการกระทำดังกล่าวและได็ให้ความ 
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

(sL. <3)0

ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 

กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนั้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไฃท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพื่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธ๋ึในการพิจารณา
๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณา
จาก ราคารวม

๔.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ

http://www.gprocurement.go.th


เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไฃท่ีจังหวัดกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคัญและความ 
แตกต่างน้ันไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายซ่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซ่ือผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไฃท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ จังหวัด มี 
สิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยซน้ฃองทางราชการเป็น 
สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ 
ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น การ 
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือจังหวัด จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันซ้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซ้ืแจงไม่เป็นท่ีรับพิงได้ จังหวัด มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ 
หรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 
จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ 
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืน 
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาซ้ือขาย
๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันท่ีทำข้อตกลงซ้ือจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตาม 
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้



๖.๒ ในกรณีท่ีผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๔ วันทำการหรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด 
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๔ ของราคา 
ค่าส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว่ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปน้ี

(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราพ้ท้ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราพ้ท้ลงวันท่ีท่ีใข้เช็คหรือดราพ้ท้

น้ันชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่รดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว
หลักประกันน้ีจะคืนให้โดย'ไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัด จะจ่ายค่าส่ิงของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวง 

แล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการดัดเสือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบล้วนตามสัญญาซ้ือขายหรือ 
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซ้ือ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 
ทำข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันท่ี จังหวัด ได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก่ไขให้ใช้การได้
ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธ๋ึในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๔๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ แล้วเท่าน้ัน
๑๐.๒ เม่ือจังหวัดได้ดัดเถือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือส่ิงของตามการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือน่าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้อง



น่าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิซยนาวี 
ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือน่าสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับ 
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ี 
มิใช่เรือ'ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิซยนาวี

๑๐.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงจังหวัดได้ดัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังลือ 
ภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา 
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิง 
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธท่ีจะแก่ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง 
ซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ลือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องคำใข้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต่อไปน้ีได้โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใข้ในการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง 
พอท่ีจะทำการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีซนะการจัดซ้ือหรือที่ได้รับการดัดเลือกมี 
ผลประโยซน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซ้ือครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อ
ประโยซน้สาธารณะ

(๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซ้ือ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการดัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด



๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
จังหวัด สามารถน่าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการ 

คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน่ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 

หรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ช่ัวคราว

โรงพยาบาลปาย

๒๔ มีนาคม ๒๔๖๔


