
เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่  ๘๒ /๒๕๕๗ 
การซื้อเวชภัณฑ� "ยา" ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย� ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   

---------------------------------------- 

  ด�วยโรงพยาบาลบุรีรัมย� ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า "จังหวัด" มีความประสงค�จะสอบราคาซ้ือ
เวชภัณฑ� "ยา"  โดยใช�สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม�จํากัดปริมาณ ดังนี้  

- Atorvastatin ๔๐ mg Tablets ๓๐ เม็ด/กลBอง   จํานวน ๒,๘๐๐ กลBอง 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต�องเป1นของแท� ของใหม� ไม�เคยใช�งานมาก�อน ไม�เป1นของเก�าเก็บ อยู�ใน
สภาพท่ีจะใช�งานได�ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว�ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมี
ข�อแนะนําและข�อกําหนด ดังต�อไปนี้  

 ๑. เอกสารแนบทGายเอกสารสอบราคา 
๑.๑   รายละเอียดคุณลักษณะและเง่ือนไขเฉพาะของเวชภัณฑ� "ยา" ท่ีจัดซ้ือ 

๑.๒   แบบใบเสนอราคา 
๑.๓   แบบสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม�จํากัดปริมาณ 
๑.๔   แบบหนังสือคํ้าประกันสัญญา 
       (๑) หลักประกันสัญญา 

๑.๕  บทนิยาม 
  (๑)  ผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกัน 
  (๒)  การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป1นธรรม 

๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ 
 (๒)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ 

๒. คุณสมบัติของผูGเสนอราคา 
๒.๑ ผู�เสนอราคา ต�องเป1นผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
๒.๒ ผู�เสนอราคา ต�องไม�เป1นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการและได�

แจ�งเวียนชื่อแล�ว หรือไม�เป1นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป1นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ๒.๓ ผู�เสนอราคาต�องไม�เป1นผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไม�เป1นผู�กระทําการอันเป1นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป1นธรรม ตามข�อ ๑.๕ 

๒.๔ ผู�เสนอราคาต�องไม�เป1นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย 
เว�นแต�รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช�นว�านั้น 

๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป1นคู�สัญญา ต�องไม�อยู�ในฐานะเป1นผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับ
รายจ�ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 

       ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป1นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ ซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  (e-Government Procurement:e-GP)  ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของ 
กรมบัญชีกลางท่ีเว็ปไซด�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
                   ๒.๗ คู�สัญญาต�องรับจ�ายเงินผ�านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว�นแต�การรับจ�ายเงินแต�ละ
ครั้ง    ซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจรับจ�ายเงินเป1นเงินสดก็ได� 



 
 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว�นอก

ซองใบเสนอราคาเป1น ๒ ส�วน คือ 
๓.๑   ส�วนท่ี ๑ อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 

                   (๑)  ในกรณีผู�เสนอราคาเป1นนิติบุคคล 
 (ก) ห�างหุ�นส�วนสามัญ หรือห�างหุ�นส�วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนเป1นนิติ

บุคคล บัญชีรายชื่อหุ�นส�วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
 (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล  หนังสือบริคณฑ�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ� พร�อม
รับรองสําเนาถูกต�อง 

 (๒)  ในกรณีผู�เสนอราคาเป1นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล ให�ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู�นั้น สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงกิจการเข�าเป1นหุ�นส�วน (ถ�ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู�เป1นหุ�นส�วน พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 

 (๓)  ในกรณีผู�เสนอราคาเป1นผู�เสนอราคาร�วมกันในฐานะเป1นผู�ร�วมค�า ให�ยื่นสําเนาสัญญา
ของการร�วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร�วมค�า และในกรณีท่ีผู�ร�วมค�าฝTายใดเป1นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช�สัญชาติไทยก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู�ร�วมค�าฝTายใดเป1นนิติบุคคล ให�ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว�ใน 
(๑) 

 (๔)  ให�ยื่นสําเนาหนังสือในทะเบียนพาณิชย� และ/หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม 
พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง สําหรับ ผู�ประกอบการประเภทบุคคลธรรมดา ให�สําเนาหนังสือใบจดทะเบียน
พาณิชย� และสําเนาทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม (ถ�ามี) พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 

 (๕)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได�ยื่นพร�อมซองใบเสนอราคา รวมท้ังรายการและ
จํานวนตัวอย�าง (ถ�ามี) ตามแบบในข�อ ๑.๖ (๑) 
                     ๓.๒   ส�วนท่ี ๒ อย�างน�อยต�องมีเอกสาร ดังต�อไปนี้ 
                      (๑)   แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายละเอียด ตามลักษณะเฉพาะตามข�อ ๔.๔ 

   (๒)   หนังสือมอบอํานาจ ซ่ึงปVดอากรแสตมปWตามกฎหมายในกรณีท่ีผู�เสนอราคามอบ
อํานาจให�บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน ให�สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มอบอํานาจและ ผู�รับ
มอบอํานาจ พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 

   (๓) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒  ท้ังหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข�อ ๑.๖ 
(๒) 

๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผูGเสนอราคาตGองมารับเอกสารสอบราคาและย่ืนเสนอราคาดGวยตนเองหรือผูGแทนตาม

แบบท่ีกําหนดไวGในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมBมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�อง
ครบถ�วน  ลงลายมือชื่อของผู�เสนอราคาให�ชัดเจนจํานวนเงินท่ีเสนอ ต�องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  
โดยไม�มีการขูดลบหรือแก�ไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม แก�ไข เปลี่ยนแปลงจะต�องลงลายมือชื่อผู�เสนอราคา
พร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับไว�ด�วยทุกแห�ง 

 



๔.๒ ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอราคาเป1นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยให�เสนอ
ราคารวม และหรือราคาต�อหน�วย และหรือต�อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ท�ายใบเสนอราคาให�ถูกต�อง ท้ังนี้
ราคารวมท่ีเสนอจะต�องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกันให�ถือตัวหนังสือเป1น
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมภาษีมูลค�าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค�าขนส�ง  ค�าจดทะเบียนและค�าใช�จ�าย
อ่ืนๆ ท้ังปวง  จนกระท่ังส�งมอบพัสดุให�  ณ  กลุBมงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลบุรีรัมย�  ถนนหนGาสถานีรถไฟ    
ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย�  

ราคาท่ีเสนอ จะต�องเสนอ  กําหนดยืนราคา ไมBนGอยกวBา  ๑๒๐ วัน   นับแต�วันเปVดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู�เสนอราคาต�องรับผิดชอบราคาท่ีตนได�เสนอไว�  และจะถอนการเสนอ
ราคามิได� 

๔.๓  ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอ  กําหนดเวลาสBงมอบพัสดุ  ภายในเวลา ๓๐ วัน หลังจากรับ
หนังสือส่ังซ้ือ     นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขายฯ  หรือรับใบสั่งซ้ือ 

๔.๔  ผู�เสนอราคา จะต�องส�งแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
เวชภัณฑ� “ยา”  ไปพร�อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล�าวนี้จังหวัดฯจะยึดไว� เป1น
เอกสารของทางราชการ 

สําหรับแคตตาล็อคท่ีแนบให�พิจารณา หากเป1นสําเนารูปถ�ายจะต�องรับรองสําเนาถูกต�อง โดย
ผู�มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปVดซองสอบราคามีความประสงค� จะขอดูต�นฉบับแคต
ตาล็อค  ผู�เสนอราคาจะต�องนําต�นฉบับมาให�คณะกรรมการเปVดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน  ๕ วัน 

๔.๕ ผู�เสนอราคา จะต�องส�งตัวอย�างของเวชภัณฑ� “ยา”  ท่ีเสนอ จํานวนตามคุณลักษณะและ
เง่ือนไขเฉพาะของยา เพ่ือใช�ในการตรวจทดลอง  หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ท้ังนี้ 
จังหวัดฯจะไม�รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก�ตัวอย�างดังกล�าว ตัวอย�างท่ีเหลือหรือไม�ใช�แล�ว จัง
หวัดฯ จะคืนให�แก�ผู�เสนอราคา 

๔.๖ ก�อนยื่นซองสอบราคา  ผู�เสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ของยา ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคา ตาม
เง่ือนไข   ในเอกสารสอบราคา 

๔.๗ ผู�เสนอราคาจะต�องยื่นซองใบเสนอราคาและซองแคตตาล]อคแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ� “ยา” ตามรายละเอียดคุณลักษณะและเง่ือนไขเฉพาะ ท่ีสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 

ท่ีปVดผนึกซองเรียบร�อยจ�าหน�าซองถึงประธานกรรมการรับและเปVดซองสอบราคา   โดยระบุ
ไว�ท่ีหน�า ซองว�า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลข ท่ี  ๘๒/๒๕๕๗   ยื่นต�อเจ�าหน�าท่ีรับและเปVดซอง
สอบราคา ด�วยตนเอง หรือ โดยผู�แทนในวันท่ี  ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จนถึงวันท่ี ๑๒  มิถุนยน พ.ศ. 
๒๕๕๗ ระหว�างเวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.  ณ ห�องธุรการเภสัชกรรม  ชั้น  ๒  โรงพยาบาลบุรีรัมย�      

เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล�ว  จะไม�รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด  
คณะกรรมการรับและเปVดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�เสนอราคา     

แต�ละรายว�า เป1นผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนตามข�อ ๑.๕ (๑)  ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม� และประกาศรายชื่อผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับการคัดเลือกก�อนการเปVดซองใบเสนอราคา 

 
 
 
 



หากปรากฏต�อคณะกรรมการรับและเปVดซองสอบราคาก�อนหรือในขณะท่ีมีการเปVดซองใบ
เสนอราคาว�า มีผู�เสนอราคากระทําการอันเป1นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป1นธรรมตามข�อ ๑.๕ (๒)   
และคณะกรรมการฯ เชื่อว�ามีการกระทําอันเป1นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป1นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู�เสนอราคารายนั้นออกจากการเป1นผู�เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับ
การคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู�เสนอราคาดังกล�าวเป1นผู�ท้ิงงานเว�นแต�คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได�ว�าผู�เสนอราคารายนั้นเป1นผู�ท่ีให�ความร�วมมือเป1นประโยชน�ต�อการพิจารณาของทางราชการ และมิได�เป1นผู�
ริเริ่มให�มีการกระทําดังกล�าว 

ผู�เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป1นผู�เสนอราคา เพราะเหตุเป1นผู�เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป1นผู�เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป1น
การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป1นธรรม อาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล�าวต�อปลัดกระทรวง ภายใน ๓ วัน นับแต�
วันท่ีได�รับแจ�งจากคณะกรรมการรับและเปVดซองสอบราคาและการวินิจฉัยอุทธรณ�ของปลัดกระทรวงให�ถือเป1น
ท่ีสุด 

คณะกรรมการรับและเปVดซองสอบราคา จะเปVดซองใบเสนอราคาของผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได�รับการคัดเลือกดังกล�าวข�างต�น ณ ห�องรองผู�อํานวยการฝTายการแพทย� อาคารอํานวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาล
บุรีรัมย�   ในวันท่ี   ๑๓   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   เวลา ๐๙.๐๐ น.   

การยื่นอุทธรณ�ตามวรรค ๕  ย�อมไม�เป1นเหตุให�มีการขยายระยะเวลาการเปVดซองใบเสนอ
ราคา เว�นแต�ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว�าการขยายระยะเวลาดังกล�าวจะเป1นประโยชน�แก�ทางราชการอย�างยิ่ง 
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด�วยกับคําคัดค�านของผู�อุทธรณ� และเห็นว�าการยกเลิกการเปVดซองใน
เสนอราคาท่ีได�ดําเนินการไปแล�ว จะเป1นประโยชน�แก�ทางราชการอย�างยิ่ง ให�ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
เปVดซองใบเสนอราคาดังกล�าวได� 

๕. หลักเกณฑ�และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา 
    ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  จังหวัดฯ จะพิจารณาตัดสินด�วย   การพิจารณาราคารวม

ต่ําสุดของยาแตBละรายการ  
  ๕.๒  หากผู�เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต�องตามข�อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วนตามข�อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม�ถูกต�องตามข�อ ๔ แล�ว คณะกรรมการฯจะไม�
รับพิจารณา ราคาของผู�เสนอราคารายนั้น  เว�นแต�เป1นข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย  หรือผิดพลาดไป
จากเง่ือนไข ของเอกสารการสอบราคาในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ   ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเป1น
ประโยชน�ต�อ จังหวัดเท�านั้น 

 ๕.๓  จังหวัดฯ สงวนสิทธิไม�พิจารณาราคาของผู�เสนอราคา โดยไม�มีการผ�อนผันในกรณี
ดังต�อไปนี้  

    (๑) ไม�ปรากฏ ชื่อผู�เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู�รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของจังหวัดฯ 

 (๒) ไม�กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู�เสนอราคาอย�างหนึ่งอย�างใด 
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

    (๓) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป1น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก�ผู�เสนอราคารายอ่ืน 

    (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก�ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู�เสนอราคามิได�ลงลายมือ
ชื่อพร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับไว� 



 ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาโดยใช�สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคา
คงท่ีไม�จํากัดปริมาณ    คณะกรรมการรับและเปVดซองสอบราคา   หรือจังหวัดฯ มีสิทธิให�ผู�เสนอราคาชี้แจง
ข�อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข�อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับผู�เสนอราคาได� จังหวัดฯ  มีสิทธิท่ีจะไม�รับราคา
หรือไม�ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�ถูกต�อง  

๕.๕  จังหวัดฯทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได�  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม�พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได� สุดแต�จะพิจารณา  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน�ของทางราชการเป1น
สําคัญและให�ถือว�า 

การตัดสินของจังหวัดเป1นเด็ดขาด ผู�เสนอราคาจะเรียกร�องค�าเสียหายใด ๆ มิได� รวมท้ัง
จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู�เสนอราคาเสมือนเป1นผู�ท้ิงงาน ไม�ว�าจะเป1นผู�เสนอราคาท่ี
ได�รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อได�ว�าการเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�นการเสนอราคา
อันเป1นเท็จ หรือใช�ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป1นต�น 

๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข�อเท็จจริงภายหลังจากการเปVดซองสอบราคาว�า ผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได�รับการคัดเลือกตามท่ีได�ประกาศรายชื่อไว�ตามข�อ ๔.๗ เป1นผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอ
ราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป1นผู�เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป1นการขัดขวางการแข�งขันราคา
อย�างเป1นธรรม ตามข�อ ๑.๕ จังหวัดมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับการคัดเลือกดังกล�าวออก
จากประกาศรายชื่อตามข�อ ๔.๗ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู�เสนอราคารายนั้นเป1นผู�ท้ิงงาน 

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว�า การยกเลิกการเปVดซองใบเสนอราคาท่ีได�
ดําเนินการไปแล�วจะเป1นประโยชน�แก�ทางราชการอย�างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปVดซองใบเสนอ
ราคาดังกล�าวได� 

๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  ๖.๑  ในกรณีท่ีผู�ชนะการสอบราคาสามารถส�งมอบสิ่งของได�ครบถ�วนภายใน ๕ วันทําการ

ของทางราชการ นับแต�วันท่ีทําข�อตกลงซ้ือ จังหวัดจะพิจารณาจัดทําข�อตกลงเป1นหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข�อ ๑.๓ ก็ได� 

  ๖.๒ ในกรณีท่ีผู�ชนะการสอบราคาไม�สามารถส�งมอบสิ่งของได�ครบถ�วนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว�าไม�สมควรจัดทําข�อตกลงเป1นหนังสือตามข�อ ๖.๑ ผู�ชนะการสอบราคา
จะต�องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข�อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๓๐ วันทําการ นับถัดจากวันท่ี
ได�รับแจ�ง และจะต�องวางหลักประกันสัญญาเป1นจํานวนเงินเท�ากับร�อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ีสอบราคาได�ให�
จังหวัดยึดถือไว�ในขณะทําสัญญาโดยใช�หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้  

(๑)  เงินสด 
(๒) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ�ายให�แก�จังหวัด โดยเป1นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือก�อนหน�านั้นไม�

เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                   (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ ๑.๔ 
(๑)  

(๔) หนังสือคํ้าประกันของ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�  ท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�  และประกอบธุรกิจคํ้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศ ซ่ึงได�แจ�งเวียนให�ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�
ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ.กําหนด 

  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 



      หลักประกันนี้จะคืนให�โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู�ชนะการสอบ
ราคา (ผู�ขาย)พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม�จํากัดปริมาณแล�ว 

สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม�จํากัดปริมาณและแบบหนังสือคํ้าประกันสัญญาของ
ธนาคาร  ใช�ตามแบบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม  

๗. อัตราคBาปรับ 
 ค�าปรับตามแบบสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม�จํากัดปริมาณข�อ ๑๐  ให�คิดในอัตรา

ร�อยละศูนย�จุดสองศูนย�  (๐.๒๐)  ต�อวันของราคาท่ีจะซ้ือจะขายตามหนังสือสั่งซ้ือ  
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรBอง 
ผู�ชนะการสอบราคา ซ่ึงได�ทําข�อตกลงเป1นหนังสือ หรือทําสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ี

ไม�จํากัดปริมาณดังระบุในข�อ ๑.๓ แล�วแต�กรณีจะต�องรับประกันความชํารุดบกพร�องของสิ่งของท่ีซ้ือขาย
ภายในระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๑ ป̀  นับถัดจากวันท่ีผู�ซ้ือรับมอบ โดยผู�ขายต�องรีบจัดการซ�อมแซมแก�ไขให�ใช�การ
ได�ดีดังเดิมภายใน  ๓๐  วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพร�อง  

 ๙. ขGอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 ๙.๑ เงินค�าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ โดยใชGเงินนอกงบประมาณ หมวดเงินโครงการ

หลักประกันสุขภาพถGวนหนGา (UC) ประจําป[ ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต�อเม่ือจังหวัดได�รับอนุมัติเงินค�าพัสดุจากเงินงบประมาณ

แล�วเท�านั้น 
  ๙.๒ เม่ือจังหวัดได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เป1นผู�ขาย และได�ตกลงซ้ือสิ่งของตามสอบ

ราคาซ้ือแล�ว ถ�าผู�ขายจะต�องส�งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศ และของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทาง
เรือในเส�นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให�บริการรับของได� ตามท่ีรัฐมนตรี  

ว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู�เสนอราคาซ่ึงเป1นผู�ขายจะต�องปฏิบัติตาม
กฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมการพาณิชย�นาวี ดังนี้ 

(๑) แจ�งการสั่ง หรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล�าว เข�ามาจากต�างประเทศต�อกรมเจ�าท�าภายใน 
๗ วัน นับต้ังแต�วันท่ีผู�ขายสั่งหรือซ้ือของจากต�างประเทศ เว�นแต�เป1นของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได�   

(๒) จัดการให�สิ่งของท่ีจะซ้ือจะขายดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับ
เรือ ไทยจากต�างประเทศมายังประเทศไทย เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากกรมเจ�าท�า ให�บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป1นของท่ีรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (๑)  หรือ (๒) ผู�ขาย จะต�องรับผิดตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริม
การพาณิชย�นาวี 

๙.๓  ผู�เสนอราคาซ่ึงจังหวัดได�คัดเลือกแล�ว ไม�ไปทําสัญญาหรือข�อตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว�ในข�อ ๖ จังหวัดจะพิจารณาให�เป1นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  

๙.๔ จังหวัดสงวนสิทธิท่ีจะแก�ไข เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข�อกําหนดในแบบสัญญาให�เป1นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 

 
จังหวัดบุรีรัมย� 

 
๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน  ผูGวBาราชการจังหวัดบุรีรัมย�  

 
๑. ข�าพเจ�าฯ ....................................………………………อยู�เลขท่ี…….............ซอย…………………………

ถ น น ………………………ตํ า บ ล /แ ข ว ง ................…………………..อํ า เ ภ อ /เ ข ต .......………………
จังหวัด……….....................…โทรศัพท�.........………….…….............โดย.............…………………………ผู�ลงนามข�างท�าย
นี้ ได�พิจารณาเง่ือนไขต�างๆ ในเอกสารสอบราคาซ้ือเลขท่ี..……....../.................ลงวันท่ี......…. เดือน
...............................พ.ศ.................โดยตลอดและยอมรับข�อกําหนดและเง่ือนไขนั้นแล�ว รวมท้ังรับรองว�า 
ข�าพเจ�าฯ เป1นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ีกําหนด และไม�เป1นผู�ท้ิงงานของทางราชการ 

๒. ข�าพเจ�าฯ ขอเสนอรายการพัสดุ รวมท้ังบริการ ซ่ึงกําหนดไว�ในเอกสารสอบราคา ตามราคาและ
กําหนดเวลาส�งมอบ ดังต�อไปนี้  
 

ที่ รายการ จํานวน 
ราคา/หนBวย 

รวมภาษีมูลคBาเพ่ิม 
รวมเป]นเงิน 

กําหนด 
สBงมอบ 

๑     ๓๐ วัน นับตั้งแตB 
๒     รับหนังสือส่ังซ้ือ 
๓      
๔      
๖      
6      

รวมเป]นเงินท้ังส้ิน   
(........................................…………………………………………………………………….....) 
                   ซ่ึงเป1นราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม รวมท้ังภาษีอ่ืนและค�าใช�จ�ายท้ังปวงไว�ด�วยแล�ว 

๓. คําเสนอนี้ จะยืนอยู�เป1นเวลา ๑๒๐ วัน นับแต�วันเปVดซองสอบราคา และจังหวัดฯ อาจรับคํา
เสนอนี้ ณ. เวลาใดก็ได�ก�อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกล�าวหรือระยะเวลาท่ีได�ยืดออกไปตามเหตุผลอัน
สมควรท่ีจังหวัดฯ ร�องขอ 

๔. ในกรณีท่ี ข�าพเจ�าฯ ได�รับการพิจารณาให�เป1นผู�ชนะการสอบราคา ข�าพเจ�าฯ รับรองท่ีจะทํา
สัญญาตามแบบสัญญาซ้ือขายกับจังหวัดบุรีรัมย� ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งให�ไปทํา
สัญญา 

หากข�าพเจ�าฯ ไม�ปฏิบัติให�ครบถ�วนตามท่ีระบุไว�ข�างต�นนี้ ข�าพเจ�าฯ ยินดีชดใช�ค�าเสียหายใดๆ 
ท่ีอาจมีแก�จังหวัดฯ และจังหวัดฯ มีสิทธิจะให�ผู�เสนอราคารายอ่ืนเป1นผู�สอบราคาได� หรือจังหวัดฯ อาจเรียก
สอบราคาใหม� ก็ได� 

๖. ข�าพเจ�าฯ ยอมรับว�าจังหวัดฯ ไม�มีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมท้ัง
ไม�ต�องรับผิดชอบในค�าใช�จ�ายใดๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีข�าพเจ�าฯ ได�เข�าเสนอราคา 



๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  เช�น ตัวอย�างยา แคตตาล็อค แบบรูป รายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ซ่ึงข�าพเจ�าฯได�ส�งให�แก�จังหวัด พร�อมใบเสนอราคา ข�าพเจ�าฯยินยอมมอบให�จังหวัดฯ ไว�เป1น
เอกสารของทางราชการ 

๘. ข�าพเจ�าฯได�ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต�างๆ ท่ีได�ยื่นพร�อมใบเสนอราคานี้ โดย
ละเอียดแล�ว และเข�าใจดีว�า จังหวัดฯ ไม�ต�องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล�น 

๙. ใบเสนอราคานี้ ได�ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ�อฉล หรือการสมรู�ร�วมคิด
กัน โดยไม�ชอบด�วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห�างหุ�นส�วนบริษัทใดๆ  ท่ีได�ยื่น
เสนอในคราวเดียวกัน 

 
 

                                               เสนอมา  ณ  วันท่ี ……….   เดือน................................. พ.ศ. ..............                 
 
 

  ลงชื่อ  
 

(.……………………………….................) 
                                                                     ตําแหน�ง ………………………......................... 
 
 
    



บัญชีเอกสารสBวนที่ ๑ 
 

ตามท�ายประกาศจังหวัดบุรีรัมย� ลงวันท่ี _________เดือน_________________พ.ศ.___________ 
�     ๑. ในกรณีผู�เสนอราคาเป1นนิติบุคคล 
Ο (ก) ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด 
 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล            จํานวน           แผ�น 
 - บัญชีรายชื่อหุ�นส�วนผู�จัดการ และผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี)           จํานวน           แผ�น 
Ο (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล            จํานวน           แผ�น 
 - หนังสือบริคณฑ�สนธิ               จํานวน            แผ�น 
 - บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ และผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี)           จํานวน            แผ�น 
 - บัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ�               จํานวน            แผ�น 

� ๒. ในกรณีผู�เสนอราคาไม�เป1นนิติบุคคล 
Ο  (ก) บุคคลธรรมดา 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น             จํานวน            แผ�น 
Ο (ข) คณะบุคคล 

 - สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเป1นหุ�นส�วน            จํานวน             แผ�น 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�เป1นหุ�นส�วน            จํานวน             แผ�น 
�     ๓.. ในกรณีผู�เสนอราคาเป1นผู�เสนอราคาร�วมกันในฐานะเป1นผู�ร�วมค�า 
 - สําเนาสัญญาของการเข�าร�วมค�า              จํานวน             แผ�น 
          Ο (ก) ในกรณีผู�ร�วมค�าเป1นบุคคลธรรมดา  
 - บุคคลสัญชาติไทย 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน              จํานวน             แผ�น 
 - บุคคลท่ีมิใช�สัญชาติไทย               จํานวน             แผ�น 
   สําเนาหนังสือเดินทาง               จํานวน             แผ�น 
         Ο (ข) ในกรณีผู�ร�วมค�าเป1นนิติบุคคล 
 - ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล            จํานวน             แผ�น 
   บัญชีรายชื่อหุ�นส�วนผู�จัดการและผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี)           จํานวน             แผ�น 
        Ο (ค) อ่ืน ๆ (ถ�ามี)   - บุคคลธรรมดา  

     ให�สําเนาหนังสือใบจดทะเบียนพาณิชย� และสําเนาทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม (ถ�ามี)  จํานวน    แผ�น 
 - นิติบุคคล   

     สําเนาหนังสือในทะเบียนพาณิชย�และ/หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม  จํานวน       แผ�น 
          สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP                         จํานวน         แผ�น 
      หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบริษัท                   จํานวน         แผ�น
      ข�าพเจ�าขอรับรองว�าเอกสารหลักฐานท่ีข�างต�นยื่นพร�อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซ้ือ
ถูกต�องและเป1นความจริงทุกประการ 
             ลงชื่อ    ผู�เสนอราคา 
       ( ______________________) 



บัญชีเอกสารสBวนที่ ๒ 
 

แนบท�ายประกาศจังหวัดบุรีรัมย�   ลงวันท่ี ______ เดือน __________________พ.ศ. _________ 
 

 
Ο ๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  จํานวน  แผ�น 
Ο ๒. หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปVดอากรแสตมปWตามกฎหมายในกรณีท่ีผู�เสนอราคา 
     มอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน   จํานวน  แผ�น 
Ο ๓. สําเนาใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยา (ท.ย.๑/ท.ย.๒/ท.ย.๓)       จํานวน  แผ�น 

      สําเนาใบคําขอข้ึนทะเบียนยา ทย.๑ พร�อมfinished product specification จํานวน     แผ�น 
        สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ�วิธีการท่ีดี (GMP/CPP) จํานวน     แผ�น 
        สําเนาใบวิเคราะห�วัตถุดิบ(Raw material) ท่ีเป1นตัวยาสําคัญของบริษัทผู�ผลิตยาและบริษัทผู�ผลิต 
     สําเนาใบตรวจวิเคราะห�คุณภาพยาของโรงงานผู�ผลิต                    จํานวน  แผ�น 

           สําเนาผลการศึกษา Long term stability (ในกรณีผลิตภัณฑ�ต�องละลายด�วยตัวทําละลายให�แนบ
สําเนาความคงตัวภายหลังการละลาย/เจือจาง ด�วยตัวทําละลายนั้นด�วย)  จํานวน  แผ�น 
เอกสารหรือภาพถ�ายท่ีแสดงถึงการเก็บรักษายาตาม WHO guide to Storage Practice for 
Pharmaceuticals                                                               จํานวน  แผ�น 
เอกสารหรือภาพถ�ายท่ีแสดงถึงการกระจายยาตาม GDP (Good distribution practices for 
pharmaceutical products)      จํานวน  แผ�น 

            เอกสารหรือภาพถ�ายท่ีแสดงถึงระบบ Recall system ของผู�จําหน�าย จํานวน  แผ�น 
              ใบยินยอมส�งตัวอย�าง  และรับผิดชอบค�าใช�จ�าย  ในกรณีหน�วยงานราชการร�องขอ  จํานวน    แผ�น 

    ใบยินยอมแลกเปลี่ยนสินค�าในกรณียาหมดอายุ, ใกล�หมดอายุ และเสื่อมสภาพด�วยประการใดๆ 
ก�อน 
    กําหนด        จํานวน            แผ�น 

Ο ๔. อ่ืนๆ ( ถ�ามี ) 
Ο ___________________________________________________  จํานวน  แผ�น 
Ο ___________________________________________________  จํานวน  แผ�น 
 

 ข�าพเจ�าขอรับรองว�า เอกสารหลักฐานท่ีข�างต�นยื่นพร�อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซ้ือถูกต�อง
และเป1นความจริงทุกประการ 
 
 
 
     ลงชื่อ              ผู�เสนอราคา 
                                     ( _______________________ ) 
 
 

 
 


