
 
 
 
 
                          

(ร�าง)  ประกาศจังหวัดบุรีรัมย� 
เรื่อง      ประกวดราคาซ้ือ Olanzapine ๕ mg tablet, Quetiapine ๒๕mg tablet, Quetiapine ๒๐๐mg 

tablet, Memantine hydrochloride ๑๐ mg tablet ,Nicergoline ๓๐ mg Tablet 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8 (e-bidding) 

 
                 จังหวัดบุรีรัมย8 มีความประสงค8 ประกวดราคาซ้ือ ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8 
(e-bidding) โดยใชDสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไมIจํากัดปริมาณในระยะเวลา ๑๒ เดือน  ตามรายการ 
ดังนี้  

๑. Olanzapine ๕ mg Tablet     จํานวน ๓๐,๐๐๐   เม็ด 
๒. Quetiapine ๒๕mg tablet                 จํานวน ๒๘๐,๐๐๐ เม็ด 
๓. Quetiapine ๒๐๐mg tablet                   จํานวน ๑๐๕,๐๐๐ เม็ด 
๔. Memantine hydrochloride      จํานวน   ๕๖,๐๐๐ เม็ด 

          ๕. Nicergoline ๓๐ mg Tablet                    จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ เม็ด  
                ผูDมีสิทธิเสนอราคาจะตDองมีคุณสมบัติ ดังตIอไปนี้ 
                 ๑. เปSนผูDมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดังกลIาว 
                 ๒. ไมIเปSนผูDท่ีถูกระบุชื่อไวDในบัญชีรายชื่อผูDท้ิงงานของทางราชการ และไดDแจDงเวียนชื่อแลDว 
                  ๓. ไมIเปSนผูDมีผลประโยชน8รIวมกันกับผูDยื่นขDอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขDายื่นขDอเสนอใหDแกIจังหวัด
บุรีรัมย8 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8 หรือไมIเปSนผูDกระทําการอันเปSนการขัดขวางการแขIงขัน
ราคาอยIางเปSนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8ครั้งนี้ 
                 ๔. ไมIเปSนผูDไดDรับเอกสิทธิ์หรือความคุDมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมIยอมข้ึนศาลไทย เวDนแตIรัฐบาลของผูD
เสนอราคาไดDมีคําสั่งใหDสละสิทธิ์ความคุDมกันเชIนวIานั้น 
                 ๕. ผูDเสนอราคาตDองไมIเปSนผูDท่ีถูกประเมินสิทธิผูDเสนอราคาในสถานะท่ีหDามเขDาเสนอราคาและหDาม
ทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขDาเปSนคูIสัญญาตDองไมIอยูIในฐานะเปSนผูDไมIแสดงบัญชีรายรับรายจIาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจIายไมIถูกตDองครบถDวนในสาระสําคัญ 
                 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขDาเปSนคูIสัญญากับหนIวยงานภาครัฐ ซ่ึงไดDดําเนินการจัดซ้ือจัดจDาง 
ดDวยระบบอิเล็กทรอนิกส8 (e-Government Procurement : e-GP) ตDองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส8
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต8ศูนย8ขDอมูลจัดซ้ือจัดจDางภาครัฐ 
                  ๘. คูIสัญญาตDองรับและจIายเงินผIานบัญชีธนาคาร เวDนแตIการจIายเงินแตIละครั้งซ่ึงมีมูลคIาไมIเกิน 
สามหม่ืนบาทคูIสัญญาอาจจIายเปSนเงินสดก็ไดD 
                 กําหนดยื่นขDอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจDางภาครัฐดDวยอิเล็กทรอนิกส8 ในวันท่ี 
........................ ต้ังแตIเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                 
 
 

/ ผูDสนใจ......... 
 
 
 
 



-๒- 
 

 ผูDสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8โดยดาวน8โหลดเอกสารทางระบบ
จัดซ้ือจัดจDางภาครัฐดDวยอิเล็กทรอนิกส8กIอนการเสนอราคา ในวันท่ี .............................. ถึงวันท่ี 
............................ ดูรายละเอียดไดDท่ีเว็บไซต8 www.brh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท8หมายเลข              ๐-๔๔๖๑-๕๐๐๒ ตIอ ๒๐๘๔ ในวันและเวลาราชการ 
 
                                  ประกาศ ณ วันท่ี       กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                                                        
  
                                                                           (นายจรัญ ทองทับ) 
                                                                     ผูDอํานวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย8 

                                                ปฏิบัติราชการแทนผูDวIาราชการจังหวัดบุรีรัมย8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ร�าง 
เอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)  

เลขท่ี ............./๒๕๕๙  
ประกวดราคาซ้ือ Olanzapine ๕ mg tablet, Quetiapine ๒๕mg tablet, Quetiapine ๒๐๐mg 

tablet, Memantine hydrochloride ๑๐ mg tablet ,Nicergoline ๓๐ mg Tablet 
 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)  

ตามประกาศ จังหวัดบุรีรัมย�  
ลงวันท่ี  ...............  กรกฎาคม   ๒๕๕๙  

 
                  จังหวัดบุรีรัมย8 ซ่ึงตIอไปนี้เรียกวIา "จังหวัด" มีความประสงค8จะ ประกวดราคาซ้ือยา ๕ รายการ 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8 (e-bidding) โดยใชDสญัญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไมIจํากัดปริมาณ ใน
ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตามรายการ ดังนี้ 

๑. Olanzapine ๕ mg Tablet     จํานวน ๓๐,๐๐๐   เม็ด 
๒. Quetiapine ๒๕mg tablet                 จํานวน ๒๘๐,๐๐๐ เม็ด 
๓. Quetiapine ๒๐๐mg tablet                   จํานวน ๑๐๕,๐๐๐ เม็ด 
๔. Memantine hydrochloride      จํานวน   ๕๖,๐๐๐ เม็ด 

      ๕. Nicergoline ๓๐ mg Tablet                    จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ เม็ด 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตDองเปSนของแทD ของใหมI ไมIเคยใชDงานมากIอน ไมIเปSนของเกIาเก็บ อยูIใน
สภาพท่ีจะใชDงานไดDทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวDในเอกสารประกวดราคาซ้ือดDวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8ฉบับนี้ โดยมีขDอแนะนํา และขDอกําหนด ดังตIอไปนี้ 
 ๑. เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  
                    ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                    ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวDในระบบการจัดซ้ือจัดจDางภาครัฐดDวยอิเล็กทรอนิกส8  
                    ๑.๓     แบบสัญญาซ้ือขาย  
                    ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน  
                        (๑)   หลักประกันการเสนอราคา  
                        (๒)   หลักประกันสัญญา  
                    ๑.๕     บทนิยาม  
                       (๑)   ผูDเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน8รIวมกัน  
                       (๒)   การขัดขวางการแขIงขันราคาอยIางเปSนธรรม  
                    ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร  
                       (๑)   บัญชีเอกสารสIวนท่ี ๑  

    (๒)   บัญชีเอกสารสIวนท่ี ๒ 
         ๒. คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
                     ๒.๑  ผูDเสนอราคาตDองเปSนผูDมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8 ดังกลIาว 
                     ๒.๒  ผูDเสนอราคาตDองไมIเปSนผูDท่ีถูกระบุชื่อไวDในบัญชีรายชื่อผูDท้ิงงานของทางราชการและไดD
แจDงเวียนชื่อแลDว หรือไมIเปSนผูDท่ีไดDรับผลของการสั่งใหDนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปSนผูDท้ิงงานตามระเบียบของ ทาง
ราชการ  
                   ๒.๓ ผูDเสนอราคาตDองไมIเปSนผูDมีผลประโยชน8รIวมกันกับผูDเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8หรือไมIเปSนผูDกระทําการอันเปSนการขัดขวางการแขIงขันราคาอยIางเปSนธรรม ตาม
ขDอ ๑.๕ 

๒.๔ ผูDเสนอราคาตDองไมIเปSนผูDไดDรับเอกสิทธิ์หรือความคุDมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมIยอมข้ึนศาลไทย 
เวDนแตIรัฐบาลของผูDเสนอราคาไดDมีคําสั่งใหDสละสิทธิ์และความคุDมกันเชIนวIานั้น 
 



                    ๒.๕ ผูDเสนอราคาตDองไมIเปSนผูDท่ีถูกประเมินสิทธิผูDเสนอราคาในสถานะท่ีหDามเขDาเสนอราคาและ
หDามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
                   ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขDาเปSนคูIสัญญาตDองไมIอยูIในฐานะเปSนผูDไมIแสดงบัญชีรายรับ
รายจIาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจIายไมIถูกตDองครบถDวนในสาระสําคัญ 

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขDาเปSนคูIสัญญากับหนIวยงานภาครัฐซ่ึงไดDดําเนินการจัดซ้ือจัด
จDาง ดDวยระบบอิเล็กทรอนิกส8 (e-Government Procurement : e-GP) ตDองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส8 ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต8ศูนย8ขDอมูลจัดซ้ือจัดจDางภาครัฐ  

๒.๘ คูIสัญญาตDองรับและจIายเงินผIานบัญชีธนาคาร เวDนแตIการจIายเงินแตIละครั้งซ่ึงมีมูลคIา ไมI
เกินสามหม่ืนบาทคูIสัญญาอาจจIายเปSนเงินสดก็ไดD 
                 ๓. หลักฐานการย่ืนข�อเสนอ 
                    ผูDเสนอราคาจะตDองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรDอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จDางภาครัฐดDวยอิเล็กทรอนิกส8 แยกเปSน ๒ สIวน คือ 
                   ๓.๑    ส�วนท่ี ๑ อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีผูDเสนอราคาเปSนนิติบุคคล 
                           (ก) หDางหุDนสIวนสามัญหรือหDางหุDนสIวนจํากัด ใหDยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุDนสIวนผูDจัดการ ผูDมีอํานาจควบคุม (ถDามี) พรDอมรับรองสําเนาถูกตDอง  
                         (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหDยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห8สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูDจัดการ ผูDมีอํานาจควบคุม (ถDามี) และบัญชีผูDถือหุDนรายใหญI
พรDอมรับรองสําเนาถูกตDอง  

   (๒) ในกรณีผูDเสนอราคาเปSนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชIนิติบุคคลใหDยื่น สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูDนั้น สําเนาขDอตกลงท่ีแสดงถึงการเขDาเปSนหุDนสIวน (ถDามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูDเปSนหุDนสIวน พรDอมท้ังรับรองสําเนาถูกตDอง 

   (๓) ในกรณีผูDเสนอราคาเปSนผูDเสนอราคารIวมกันในฐานะเปSนผูDรIวมคDา ใหDยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขDารIวมคDา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูDรIวมคDา และในกรณีท่ีผูDเขDารIวมคDาฝiายใดเปSนบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใชIสัญชาติไทย ก็ใหDยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูDรIวมคDาฝiายใดเปSนนิติบุคคล ใหDยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุ ไวDใน(๑) 
                        (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                         (๔.๑)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย8 สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคIาเพ่ิม 
                        (๕) บัญชเีอกสารสIวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดDยื่นพรDอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจDาง
ภาครัฐดDวยอิเล็กทรอนิกส8ตามแบบในขDอ ๑.๖ (๑) 
        ๓.๒  ส�วนท่ี ๒ อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
                     (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขDอ ๔.๔ 
                   (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปkดอากรแสตมปlตามกฎหมายในกรณีท่ีผูDเสนอราคา มอบอํานาจใหD
บุคคลอ่ืนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส8 หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผูDเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจDางภาครัฐดDวยอิเล็กทรอนิกส8 แทน 
                    (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขDอ ๕ 
                    (๔) บัญชีเอกสารสIวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดDยื่นพรDอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจDาง
ภาครัฐดDวยอิเล็กทรอนิกส8ตามแบบในขDอ ๑.๖ (๒) 

๔. การเสนอราคา 
                      ๔.๑ ผูDเสนอราคาตDองยื่นขDอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจDางภาครัฐดDวย
อิเล็กทรอนิกส8ตามแบบท่ีกําหนดไวDในเอกสารประกวดราคาซ้ือดDวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8นี้ โดยไมIมี
เง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตDองกรอกขDอความใหDถูกตDองครบถDวนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส8 หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผูDเสนอราคา โดยไมIตDองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 



                      ๔.๒ ผูDเสนอราคาจะตDองเสนอราคาเปSนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตIอหนIวย และหรือตIอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวDทDายใบเสนอราคาใหDถูกตDอง โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคIาภาษีมูลคIาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คIาขนสIง คIาจดทะเบียน และคIาใชDจIายอ่ืนๆ ท้ังปวง 
จนกระท่ังสIงมอบพัสดุใหD ณ กลุIมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย8  
                   ราคาท่ีเสนอ จะตDองเสนอกําหนดยืนราคาไมIนDอยกวIา ๑๒๐ วัน นับแตIวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูDเสนอราคาตDองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดDเสนอไวDและจะถอนการเสนอราคามิไดD  
                   ๔.๓ ผูDเสนอราคาจะตDองเสนอกําหนดเวลาสIงมอบพัสดุ ไมIเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ใน
สัญญาซ้ือขาย  
                   ๔.๔ ผูDเสนอราคาจะตDองสIงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ เวชภัณฑ8ยา ๕ รายการ ไปพรDอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจDางภาครัฐดDวยอิเล็กทรอนิกส8เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลIาวนี้ จังหวัดจะยึดไวD เปSนเอกสารของทางราชการ 
                   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหDพิจารณา หากเปSนสําเนารูปถIายจะตDองรับรองสําเนาถูกตDอง โดยผูD
มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8 มีความ
ประสงค8จะขอดูตDนฉบับแคตตาล็อก ผูDเสนอราคาจะตDองนําตDนฉบับมาใหDคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8ตรวจสอบภายใน ๕ วัน 
                   ๔.๕ ผูDเสนอราคาจะตDองสIงตัวอยIางของพัสดุท่ีเสนอ จํานวนรายละเอียดประกอบรายการตามท่ี
สIวนราชการกําหนด เพ่ือใชDในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ในวันท่ี 
........................ ต้ังแตIเวลา ........................ น. ถึงเวลา ........................ น. ณ งานธุรการเภสัชกรรม กลุIมงาน
เภสัชกรรม ชั้น ๕ โรงพยาบาลบุรีรัมย8 ท้ังนี้ จังหวัดจะไมIรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกIตัวอยIาง
ดังกลIาว ตัวอยIางท่ีเหลือหรือไมIใชDแลDว จังหวัดจะคืนใหDแกIผูDเสนอราคา 
                 ๔.๖ กIอนการเสนอราคา ผูDเสนอราคาควรตรวจดูรIางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ใหDถ่ีถDวนและเขDาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8ท้ังหมดเสียกIอนท่ีจะตกลงยื่นขDอเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8 
                   ๔.๗ ผูDเสนอราคาจะตDองยื่นขDอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจDางภาครัฐดDวย
อิเล็กทรอนิกส8 ในวันท่ี ........................  ต้ังแตIเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 
                    เม่ือพDนกําหนดเวลายื่นขDอเสนอแลDว จะไมIรับเอกสารการยื่นขDอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
                    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8 จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูDเสนอราคาแตIละรายวIา เปSนผูDเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน8รIวมกันกับผูDเสนอราคารายอ่ืน ตามขDอ ๑.๕ (๑) 
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไมI 
                    หากปรากฏตIอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8กIอนหรือ ในขณะท่ี
มีการพิจารณาขDอเสนอวIา มีผูDเสนอราคารายใดกระทําการอันเปSนการขัดขวางการแขIงขันราคาอยIางเปSนธรรม
ตามขDอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวIามีการกระทําอันเปSนการขัดขวางการแขIงขันราคาอยIางเปSนธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูDเสนอราคารายนั้นออกจากการเปSนผูDเสนอราคา และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษ 
ผูDเสนอราคาดังกลIาวเปSนผูDท้ิงงาน เวDนแตIคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดDวIาผูDเสนอราคารายนั้นเปSนผูDท่ีใหDความ
รIวมมือเปSนประโยชน8ตIอการพิจารณาของทางราชการและมิไดDเปSนผูDริเริ่มใหDมีการกระทําดังกลIาว  
                    ผูDเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปSนผูDเสนอราคา เพราะเหตุเปSนผูDเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน8รวมกันกับผูDเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือ ดDวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส8 หรือเปSนผูDเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปSนการขัดขวางการแขIงขันราคาอยIางเปSนธรรม อาจ
อุทธรณ8คําสั่งดังกลIาวตIอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตIวันท่ีไดDรับแจDงจากสIวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ8
ของปลัดกระทรวงใหDถือเปSนท่ีสุด  
                    ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดDวยกับคําคัดคDานของผูDอุทธรณ8และเห็นวIา การยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดDดําเนินการไปแลDวจะเปSนประโยชน8แกIทางราชการอยIางยิ่งใหDปลัดกระทรวง
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลIาวไดD 
                   ๔.๘ ผูDเสนอราคาจะตDองปฏิบัติ ดังนี้ 
                   (๑)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวDในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8 



                   (๒) ราคาท่ีเสนอจะตDองเปSนราคาท่ีรวมภาษีมูลคIาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถDามี) รวมคIาใชDจIายท้ัง
ปวงไวDดDวยแลDว 
                   (๓)  ผูDเสนอราคาจะตDองลงทะเบียนเพ่ือเขDาสูIกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
                   (๔)  หDามผูDเสนอราคาถอนการเสนอราคา 
                   (๕)  ผูDเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขDาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดDวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8 ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวDในเว็บไซต8 www.gprocurement.go.th 
                    การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมIวIาในกรณีใด ๆ จะคืนใหDโดยไมIมีดอกเบ้ีย 
                 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
                     ผูDเสนอราคาตDองวางหลักประกันการเสนอราคาพรDอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือ
จัดจDางภาครัฐดDวยอิเล็กทรอนิกส8 โดยใชDหลักประกันอยIางหนึ่งอยIางใดดังตIอไปนี้  

๑. Olanzapine ๕ mg Tablet                     ไม�มี 
๒. Quetiapine ๒๕mg tablet                           ไม�มี 
๓. Quetiapine ๒๐๐mg tablet     จํานวน ๑๐๒,๓๗๕.๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนสองพันสามร�อยเจ็ดห�าบาทถ�วน) 
๔. Memantine hydrochloride ๑๐ mg tablet     ไม�มี 

          ๕. Nicergoline ๓๐ mg Tablet                          ไม�มี 
                     
                  ๕.๑ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส8ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดัง
ระบุในขDอ ๑.๔ (๑) 
                 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจIายใหDแกIกรม โดยเปSนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือ
จัดจDางภาครัฐดDวยอิเล็กทรอนิกส8 หรือกIอนหนDานั้นไมIเกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร 
                   ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                    กรณีท่ีผูDเสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจIายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปSนหลักประกัน
การเสนอราคา ผูDเสนอราคาจะตDองสIงตDนฉบับเอกสารดังกลIาวมาใหDสIวนราชการตรวจสอบความถูกตDอง ในวันท่ี 
........................ ต้ังแตIเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.  
                    หลักประกันการเสนอราคาตามขDอนี้ จังหวัดจะคืนใหDผูDเสนอราคาหรือผูDคํ้าประกันภายใน ๑๕ 
วัน นับถัดจากวันท่ีไดDพิจารณาในเบ้ืองตDนเรียบรDอยแลDว เวDนแตIผูDเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวD ๓ ลําดับแรก จะ
คืนใหDตIอเม่ือไดDทําสัญญาหรือขDอตกลง หรือเม่ือผูDเสนอราคาไดDพDนจากขDอผูกพันแลDว  
 
                 ๖. หลักเกณฑ�และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                     ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขDอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชDหลักเกณฑ8 ราคารวมตํ่าสุดของยาแตIละรายการ  
                     ๖.๒ หากผูDเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมIถูกตDองตามขDอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขDอเสนอ
ไมIถูกตDอง หรือไมIครบถDวนตามขDอ ๓ หรือยื่นขDอเสนอไมIถูกตDองตามขDอ ๔ แลDว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8จะไมIรับพิจารณาราคาของผูDเสนอราคารายนั้น เวDนแตIเปSนขDอผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กนDอย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาดDวยวิธียื่นขDอเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส8ในสIวนท่ีมิใชIสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวIาจะเปSนประโยชน8ตIอจังหวัดเทIานั้น 
                     ๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไมIพิจารณาขDอเสนอของผูDเสนอราคาโดยไมIมีการผIอนผัน ในกรณี
ดังตIอไปนี้ 

(๑) ไมIปรากฏชื่อผูDเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูDรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8
ทางระบบการจัดซ้ือจัดจDางดDวยอิเล็กทรอนิกส8 หรือบัญชีรายชื่อผูDซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8ทาง
ระบบการจัดซ้ือจัดจDางดDวยอิเล็กทรอนิกส8ของจังหวัด 

                            (๒) ไมIกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส8อยIางหนึ่งอยIางใด หรือ
ท้ังหมดการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจDางดDวยอิเล็กทรอนิกส8 



                            (๓) เสนอรายละเอียดแตกตIางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส8ท่ีเปSนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหDเกิดความไดDเปรียบเสียเปรียบแกIผูDเสนอราคารายอ่ืน  
                          ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8หรือจังหวัดมีสิทธิใหDผูDเสนอราคาชี้แจงขDอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขDอเท็จจริงอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวขDองกับผูDเสนอราคาไดD จังหวัดมีสิทธิท่ีจะไมIรับราคาหรือไมIทําสัญญา หากหลักฐานดังกลIาวไมIมีความ
เหมาะสม หรือไมIถูกตDอง  
                           ๖.๕ จังหวัด ทรงไวDซ่ึงสิทธิท่ีจะไมIรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมด ก็ไดD และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8 โดยไมIพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดD สุดแตIจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน8
ของทางราชการเปSนสําคัญ และใหDถือวIาการตัดสินของ จังหวัดเปSนเด็ดขาด ผูDเสนอราคาจะเรียกรDอง 
คIาเสียหายใดๆ มิไดD รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8และลงโทษผูDเสนอราคา
เปSนผูDท้ิงงาน ไมIวIาจะเปSนผูDเสนอราคาท่ีไดDรับการคัดเลือกหรือไมIก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดDวIาการยื่นเสนอราคา
กระทําการโดยไมIสุจริต เชIน การเสนอเอกสารอันเปSนเท็จ หรือใชDชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่น
ขDอเสนอแทน เปSนตDน  
                          ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขDอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขDอเสนอวIา ผูDเสนอราคาท่ีมี
สิทธิ ไดDรับการคัดเลือกเปSนผูDเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน8รIวมกันกับผูDเสนอราคารายอ่ืน หรือเปSนผูDเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเปSนการขัดขวางการแขIงขันราคาอยIางเปSนธรรม ตามขDอ ๑.๕ จังหวัดมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูD
เสนอราคาท่ีไดDรับคัดเลือกรายดังกลIาวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูDเสนอราคารายนั้นเปSนผูDท้ิงงาน  
                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวIาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ี
ไดDดําเนินการไปแลDวจะเปSนประโยชน8แกIทางราชการอยIางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาดังกลIาวไดD 
                   ๗. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                     ๗.๑ ในกรณีท่ีผูDชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8 สามารถสIงมอบสิ่งของไดDครบถDวน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตIวันท่ีทําขDอตกลงซ้ือ จังหวัดจะพิจารณาจัดทําขDอตกลงเปSนหนังสือ 
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขDอ ๑.๓ ก็ไดD  
                    ๗.๒ ในกรณีท่ีผูDชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8ไมIสามารถสIงมอบสิ่งของไดDครบถDวน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวIาไมIสมควรจัดทําขDอตกลงเปSนหนังสือ ตามขDอ ๗.๑ ผูD
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8จะตDองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขDอ ๑.๓ กับจังหวัด
ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไดDรับแจDงและจะตDองวางหลักประกันสัญญาเปSนจํานวนเงินเทIากับรDอยละ ๕ 
ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8ไดDใหDจังหวัดยึดถือไวDในขณะทําสัญญา โดยใชDหลักประกันอยIาง
หนึ่งอยIางใดดังตIอไปนี้ 
                   (๑) เงินสด 
                   (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจIายใหDแกIจังหวัด โดยเปSนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกIอนหนDานั้น ไมIเกิน 
๓ วันทําการของทางราชการ 
                    (๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขDอ 
๑.๔  
                    (๔)  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหIงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย8ท่ีไดDรับอนุญาตใหDประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย8และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหIงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหIงประเทศไทยแจDงเวียนใหDสIวน
ราชการตIางๆ ทราบแลDว โดยอนุโลมใหDใชDตามตัวอยIางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ. กําหนด  
                     (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                        หลักประกันนี้จะคืนใหD โดยไมIมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูDชนะการยื่น
ขDอเสนอ (ผูDขาย) พDนจากขDอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลDว 
                ๘. อัตราค�าปรับ 
                    คIาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขDอ ๑๐ ใหDคิดในอัตรารDอยละ ๐.๒๐ ตIอวัน 



                 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
                     ผูDชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8 ซ่ึงไดDทําขDอตกลงเปSนหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขาย 
ตามแบบดังระบุในขDอ ๑.๓ แลDวแตIกรณี จะตDองรับประกันความชํารุดบกพรIองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมIนDอยกวIา ๑ ปq      นับถัดจากวันท่ีผูDซ้ือรับมอบ โดยผูDขายตDองรีบจัดการซIอมแซมแกDไขใหDใชD
การไดDดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไดDรับแจDงความชํารุดบกพรIอง 
                 ๑๐. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
                      ๑๐.๑ เงินคIาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ไดDมาจากเงินนอกงบประมาณ หมวดเงินโครงการ
หลักประกันสุขภาพถDวนหนDา (UC) ประจําปq ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
                      การลงนามในสัญญาจะกระทําไดD ตIอเม่ือจังหวัดไดDรับอนุมัติเงินคIาพัสดุจากเงินนอก
งบประมาณ หมวดเงินโครงการหลักประกันสุขภาพถDวนหนDา (UC) ประจําปq ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ แลDวเทIานั้น  
                      ๑๐.๒ เม่ือจังหวัดไดDคัดเลือกผูDเสนอราคารายใดใหDเปSนผูDขาย และไดDตกลงซ้ือสิ่งของตามท่ีไดD
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส8แลDว ถDาผูDขายจะตDองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลIาวเขDามาจากตIางประเทศและของนั้น
ตDองนําเขDามาโดยทางเรือในเสDนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูI และสามารถใหDบริการรับขนไดDตามท่ีรัฐมนตรีวIาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูDเสนอราคาซ่ึงเปSนผูDขาย จะตDองปฏิบัติตามกฎหมายวIาดDวยการสIงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 
                         (๑) แจDงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลIาวเขDามาจากตIางประเทศ ตIอกรมเจDาทIา 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตIวันท่ีผูDขายสั่ง หรือซ้ือของจากตIางประเทศ เวDนแตIเปSนของท่ีรัฐมนตรีวIาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวDนใหDบรรทุกโดยเรืออ่ืนไดD 
                         (๒) จัดการใหDสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลIาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชIนเดียวกับเรือ
ไทย จากตIางประเทศมายังประเทศไทย เวDนแตIจะไดDรับอนุญาตจากกรมเจDาทIา ใหDบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน
ท่ีมิใชIเรือไทย ซ่ึงจะตDองไดDรับอนุญาตเชIนนั้นกIอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปSนของท่ีรัฐมนตรีวIาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวDนใหDบรรทุกโดยเรืออ่ืน  
(๑)ในกรณีท่ีไมIปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูDขายจะตDองรับผิดตามกฎหมายวIาดDวย การสIงเสริมการพาณิชยนาวี  
                         ๑๐.๓ ผูDเสนอราคาซ่ึงจังหวัดไดDคัดเลือกแลDว ไมIไปทําสัญญา หรือขDอตกลงภายในเวลาท่ี 
ทางราชการกําหนด ดังระบุไวDในขDอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขDอเสนอหรือเรียกรDองจากผูDออกหนังสือ
คํ้าประกันการยื่นขDอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรDองใหDชดใชDความเสียหายอ่ืน (ถDามี) รวมท้ังจะพิจารณา 
ใหDเปSนผูDท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
                          ๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกDไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขDอกําหนดในแบบสัญญาใหDเปSนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถDามี)  
  
                                               จังหวัดบุรีรัมย8  
                                                       
                                               กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


