
 
 
                                            ประกาศจังหวัดบุรีรัมย 
                   เรื่อง    ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑยา กลุมกลุมยาปฏิชีวนะ จํานวน ๔ รายการ  
                              ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
   
 

                     จังหวัดบุรีรมัย มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑยา กลุมยาปฏิชีวนะ จํานวน        

๔ รายการ  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของานซื้อในการประกวดราคาครัง้น้ี เปนเงินทัง้สิ้น 
๔,๔๕๔,๔๕๐.๐๐ บาท (สีล่านสี่แสนหาหมื่นสี่พันสี่รอยหาสบิบาทถวน)   ตามรายการ ดังน้ี  

๑. Clindamycin ๖๐๐ mg/๔ ml solution for injection/infusion, ๔ ml        จํานวน ๖๐,๐๐๐ ขวด 
๒. Colistin ๑๕๐ mg powder for solution for injection   จํานวน   ๖,๕๐๐ ขวด 
๓. Metronidazole ๕๐๐ mg/๑๐๐ ml solution for infusion, ๑๐๐ ml vial จํานวน ๕๕,๐๐๐ ขวด 
๔. Vancomycin ๑ g powder for solution for infusion   จํานวน   ๖,๐๐๐ ขวด 

  ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๓. ไมอยูระหวางเลิกกจิการ 
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงบัการย่ืนขอเสนอหรือทาํสัญญากับจังหวัดไวช่ัวคราว

เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลงักําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงาน
ของจังหวัดในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่ทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบรหิาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกจิการของนิติบุคคลน้ันดวย 

๖. มีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบรหิารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกจิจานุเบกษา 

๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมอีาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกสดังกลาว 

๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูย่ืนขอเสนอราคารายอืน่ที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก
จังหวัดบุรรีัมย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้น้ี 

๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสทิธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

๑๐. ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(ElectronicGovernment Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 



๑๑. ผูย่ืนขอเสนอซึง่ไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบยีนในระบบจัดซือ้จัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e- GP) ของกรมบัญชีกลาง ตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

๑๒. ผูย่ืนขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

๑๓. ผูย่ืนขอเสนอซึง่ไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน
แตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมมีูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.กําหนด 

ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนิกส 
ในวันที่...................................ระหวางเวลา...................................น. ถึง.......................... น. 

ผูสนใจสามารถขอรบัเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจนถึงกอนวันเสนอราคา 

ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.brh.go.th หรwืww.gprocurement.go.th 
หรือ สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๔๖๑-๕๐๐๒ ตอ ๒๐๘๔ ในวันและเวลาราชการ 

                                                        ประกาศ ณ วันที่        มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
                                                               (นายจรัญ ทองทับ) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุรรีัมย 
                                                 ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดบุรรีัมย 
 
 
 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสาร
สวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดต้ังแตวันที ่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   
เลขท่ี ............./๒๕๖๑ 

                      การซื้อเวชภัณฑยา กลุมยาปฏิชีวนะ จาํนวน ๔ รายการ  
ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย   

ลงวันท่ี   ........... ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
           จังหวัดบรุีรัมย ซึง่ตอไปน้ีเรียกวา "จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาซือ้ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี ตามรายการ ดังน้ี 

๑. Clindamycin ๖๐๐ mg/๔ ml solution for injection/infusion, ๔ ml        จํานวน ๖๐,๐๐๐ ขวด 
๒. Colistin ๑๕๐ mg powder for solution for injection   จํานวน   ๖,๕๐๐ ขวด 
๓. Metronidazole ๕๐๐ mg/๑๐๐ ml solution for infusion, ๑๐๐ ml vial จํานวน ๕๕,๐๐๐ ขวด 
๔. Vancomycin ๑ g powder for solution for infusion   จํานวน   ๖,๐๐๐ ขวด 

พัสดุทีจ่ะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเกบ็ อยูในสภาพที่
จะใชงานไดทันท ีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสฉบับน้ี  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒  แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๓  แบบสญัญาซือ้ขาย 
  ๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน 
      (๑)  หลักประกันการเสนอราคา 
      (๒)  หลักประกันสัญญา   
   ๑.๕  บทนิยาม 
      (๑)  ผูย่ืนขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกัน 
      (๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
   ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
       (๑)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๑ 
       (๒)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

๒.  คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
  ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
  ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกจิการ 
  ๒.๔ ไมเปนบุคคลซึง่อยูระหวางถูกระงบัการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับจังหวัดไว

ช่ัวคราวเน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 



  ๒.๕ ไมเปนบุคคลซึง่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิง้
งานของจงัหวัดในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่ทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมอีํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจาง
และการบรหิารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกจิจานุเบกษา 

  ๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

  ๒.๘ ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอราคารายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก
จังหวัดบุรรีัมย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้น้ี 

  ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสัง่ใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกนัเชนวาน้ัน 

  ๒.๑๐ ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนิกส 
(ElectronicGovernment Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

  ๒.๑๑ ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรบัคัดเลอืกเปนคูสญัญาตองลงทะเบยีนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e- GP) ของกรมบัญชีกลาง ตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  ๒.๑๒ ผูย่ืนขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบญัชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  ๒.๑๓ ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรบัคัดเลอืกเปนคูสญัญาตองรบัและจายเงินผานบญัชีธนาคาร 
เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลูคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

๓.  หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
        (๑)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                (ก)   หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 
                (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรบัรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(๒)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถาม)ี สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสญัชาติไทย พรอม
ทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง    

(๓)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 



(๔)    สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
(๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

๓.๒  สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
(๑) ในกรณีทีผู่ย่ืนขอเสนอมอบอานาจใหบุคคลอื่นกระทาการแทนใหแนบหนังสือ 

มอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอานาจและผูรับมอบอานาจ
ทั้งน้ีหากผูรับมอบอานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทาน้ัน 

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรปูรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
(๓) หลกัประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
(๔) บัญชีเอกสารสวนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

ทั้งน้ี เมื่อผูย่ืนขอเสนอดาเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที ่๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนิกสจะสรางบญัชี

เอกสารสวนที ่๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที ่๒ ดังกลาวใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา 
๔.๑  ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจางภาครฐัดวย

อิเลก็ทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไม
ตองแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)  

๔.๒  ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครัง้เดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรอืตอรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวทายใบเสนอราคา 
ใหถูกตอง ทั้งน้ี ราคารวมทีเ่สนอจะตองตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสอื ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน 
ใหถือตัวหนังสือเปนสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึง่รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสงคาจด
ทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล
บุรรีัมย 

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วันนับแตวันเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓   ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพสัดุไมเกิน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาซื้อขาย  

๔.๔     ผูย่ืนขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรปูรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของ เวชภัณฑยา กลุมยาปฏิชีวนะ จํานวน ๔ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพือ่ประกอบการพิจารณา หลกัฐานดังกลาวน้ีจงัหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทาง
ราชการ 

 
 



สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสาเนารปูถายจะตองรับรองสาเนาถูกตอง 
โดยผูมีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
มีความประสงคจะขอดูตนฉบบัแคตตาล็อก ผูย่ืนขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพจิารณาผล 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๑ วัน 

๔.๕  ผูย่ืนขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุทีเ่สนอ จํานวนตามที่ระบุในคุณลักษณะเฉพาะ
ของยา หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามทีจ่งัหวัด กําหนด โดยลงลายมอืผูย่ืนขอเสนอพรอม
ประทับตรา (ถาม)ี กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรอืนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสาร
สวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) เพื่อใชในการตรวจทดลองหรอืประกอบการพิจารณา ในวันที่ ........................
ระหวางเวลา ............. น.  ถึง .......... น. ณ กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบุรรีัมย 

ทั้งน้ี จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีเ่กิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาวตัวอยางที่
เหลือหรือไมใชแลว จังหวัดจะคืนใหแกผูย่ืนขอเสนอ  

๔.๖ กอนการเสนอราคาผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงือ่นไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส 

๔.๗  ผูย่ืนขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเลก็ทรอนิกส ในวันที่ ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 

เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรบัเอกสารการย่ืนขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

๔.๘  ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรบัใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนทีจ่ะยืนยันการเสนอรคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) 
เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกจงัหวัดผานทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

๔.๙ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอทีม่ีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น ตาม
ขอ ๑.๕ (๑) หากปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกันน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ 

หากปรากฏตอคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสกอนหรือ ในขณะที่
มีการพจิารณาขอเสนอวา มผีูย่ืนขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕ และคณะกรรมการฯเช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และจงัหวัดจะพิจารณาลงโทษผูย่ืน
ขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตจังหวัดจะวินิจฉัยไดวาผูย่ืนขอเสนอรายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมอืเปน
ประโยชนตอการพจิารณาของจังหวัด 

หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส จังหวัดตรวจสอบพบวาผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการเสนอราคาหรือผูย่ืนขอเสนอรายใดรายหน่ึง
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) จังหวัดสามารถตัดสิทธิการเปนผู
ชนะการเสนอราคาโดยไมเรียกผูย่ืนขอเสนอเขามาทําสัญญา และสามารถลงโทษผูย่ืนขอเสนอที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมเปนผูทิ้งงานได 

 
 



๔.๑๐  ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 
     (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
     (๒)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถาม)ี รวม

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
     (๓) ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด 
      (๔) ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลวไมได 
      (๕) ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
 
๕.     หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 
๕.๑   ในการพจิารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสครั้งน้ี จังหวัดจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลกัเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม 
๕.๒   การพจิารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคารวมตอรายการ 
๕.๓    หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรอืย่ืนหลักฐานการย่ืน 

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน เวนแต ผูย่ืนขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจ่ะขายไมครบถวน หรือเสนอ 
รายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีจ่ังหวัดกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางน้ันไมมีผลทาใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ 
ตอผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรอืเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ 
ผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน 

๕.๔   จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 

  (๑)    ไมปรากฏช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันในบัญชีผูรบัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเลก็ทรอนิกส หรอืบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซือ้จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด 

  (๒)   ไมกรอกช่ือผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอเิลก็ทรอนิกส                
  (๓)   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมผีลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอื่น 
๕.๕   ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัดมสีทิธิใหผูย่ืนขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจรงิ สภาพ ฐานะ 
หรือขอเทจ็จริงอื่นใดทีเ่กี่ยวของกับผูย่ืนขอเสนอได จังหวัดมสีิทธิที่จะไมรบัขอเสนอ ไมรบัราคาหรือไมทํา
สัญญา หากขอเท็จจรงิดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

 
 
 
 



๕.๖   จังหวัดทรงไวซึ่งสทิธิที่จะไมรบัราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาทีเ่สนอ
ทั้งหมด ก็ไดและอาจพิจารณาเลอืกซือ้ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรอือาจจะ
ยกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพจิารณาจัดซือ้เลยก็ได สุดแตจะพจิารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ จังหวัดเปนเด็ดขาด ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืน
ขอเสนอเปนผูทิง้งาน ไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุทีเ่ช่ือไดวาการเสนอ
ราคากระทําการโดยไมสจุริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรอืนิติบุคคลอื่นมา
ย่ืนขอเสนอแทน เปนตน 

ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสหรือจงัหวัดจะใหผูย่ืนขอเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาซื้ออเิล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบรูณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รบัฟงได จงัหวัดมี
สิทธิที่จะไมรบัขอเสนอหรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมสีิทธิเรียกรอง
คาใชจายหรอืคาเสียหายใดๆ จากจงัหวัด 

๕.๗ กอนลงนามในสญัญาจงัหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทาทีเ่ขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรอืที่ไดรบัการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมสีวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรอื 
สมยอมกันกบัผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทาการทจุริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 

๖.     การทําสัญญาซื้อขาย 
     ๖.๑  ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิง่ของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัดจะพจิารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสอื 
แทนการทําสัญญาตามแบบสญัญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 

๖.๒  ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิง่ของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการ หรอื จังหวัดเห็น วาไมสมควรจัดทาขอตกลงเปนหนังสอืตามขอ ๗.๑ ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทาขอตกลงเปน
หนังสือ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรบัแจง และจะตองวางหลกัประกันสัญญาเปนจานวนเงิน
เทากับรอยละ๕ (๕%) ของราคาคาสิ่งของทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทาสัญญา 
โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

 (๑)   เงินสด 
 (๒)   เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ทีท่ําสญัญาหรือ

กอนหนาน้ัน ไมเกิน ๓ วันทําการ 
(๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

หนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)  
 (๔)  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชยและประกอบธุรกจิคํ้า
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)  

(๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 



หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

 
๗. คาจางและการจายเงิน 
     จังหวัด จะจายคาสิง่ของซึง่ไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจาย

ทั้งปวงแลวใหแกผูย่ืนขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลอืกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิง่ของไดครบถวนตาม
สัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และจังหวัด ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว  

 
๘. อัตราคาปรับ 
    คาปรับตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสน้ี ใหคิดใน

อัตรารอยละ ๐.๒๐ ตอวัน 
 
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
    ผูชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ซึง่ไดทําขอตกลงเปนหนังสอื หรอืทําสญัญาซื้อขาย 

ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิง่ของทีซ่ื้อขายที่เกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา   ๑ ป ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ผูซือ้รบัมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 
๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
    ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ไดมาจากเงินนอกงบประมาณ หมวดเงินโครงการ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา (UC) ประจําป ๒๕๖๑ 
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อจงัหวัดไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินนอก

งบประมาณ หมวดเงินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (UC) ประจําป ๒๕๖๑ แลวเทาน้ัน 
     ๑๐.๒   เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ

ตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสัง่หรอืนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของ
น้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรอืไทยเดินอยู และสามารถใหบรกิารรับขนไดตามทีร่ัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ดังน้ี 

       (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซือ้ขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซือ้ของจากตางประเทศ เวนแตเปนของทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

       (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทย หรือเรือที่มสีิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก
สิ่งของน้ัน โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึง่จะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรอืเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

       (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรบัผิดตามกฎหมายวาดวย การ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

 



                     ๑๐.๓   ผูย่ืนขอเสนอซึง่จงัหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรอืขอตกลงภายในเวลาที่ 
ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะรบิหลักประกันการย่ืนขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
คํ้าประกันการย่ืนขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณา 
ใหเปนผูทิง้งานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

๑๐.๔   จังหวัดสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรอืขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสงูสุด (ถาม)ี  

๑๐.๕   ในกรณีทีเ่อกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดหรอืแยง
กันผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของจังหวัดคําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนทีสุ่ด และผูย่ืนขอเสนอไมมี
สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลกิการจัดซื้อจัดจางในกรณีตอไปน้ีได โดยทีผู่ย่ืนขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมได 

(๑)    จังหวัดไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณทีจ่ะใชในการจัดซือ้จัดจางหรือเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอทีจ่ะทําการจัดซื้อจัดจางน้ันตอไป 

(๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจางหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรอืมสีวนไดเสียกบัผูย่ืนขอเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกบัผูย่ืนขอเสนอรายอื่นหรอืเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 

(๓)    การทําการจัดซื้อจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกจงัหวัดหรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 

(๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
๑๐. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

  ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลอืกใหเปนผูขายตองปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                              จังหวัดสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสญัญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

ทั้งน้ี หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงบัการย่ืน
ขอเสนอหรอืทําสญัญากบัจงัหวัดไวช่ัวคราว 

        
                                                                                                                  

      จังหวัดบุรีรัมย 

       มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑    
                         
 
  


