
 

 

 

                                             (ร�าง) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย� 
                   เรื่อง   ประกวดราคาซ้ือเวชภัณฑ� จํานวน ๔ รายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  
                             (e-bidding) 
 

                  จังหวัดบุรีรัมย� มีความประสงค� ประกวดราคาซ้ือเวชภัณฑ�ยา  จํานวน ๔ รายการ โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)  โดยใช1สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม7จํากัดปริมาณ        
ตามรายการ ดังนี้ 
  

๑.  Celecoxib ๒๐๐ mg capsule ๑๐๐ เม็ด/กล7อง     จํานวน    ๑,๐๐๐ กล7อง 
๒.  Leflunomide ๒๐ mg  Tablet ๓๐ เม็ด/กล7อง     จาํนวน       ๖๐๐  กล7อง 
๓. Etoricoxib ๖๐ mg tablet ๓๐ เม็ด/กล7อง            จาํนวน     ๒,๐๐๐ กล7อง 
๔.  Parecoxib ๔๐ mg for injection ๕ ขวด/กล7อง        จํานวน       ๑,๐๐๐ กล7อง 

 
ผู1มีสิทธิเสนอราคาจะต1องมีคุณสมบัติ ดังต7อไปนี้ 
๑. เปVนผู1มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดังกล7าว 

๒. ไม7เปVนผู1ท่ีถูกระบุชื่อไว1ในบัญชีรายชื่อผู1ท้ิงงานของทางราชการ และได1แจ1งเวียนชื่อแล1ว 

๓. ไม7เปVนผู1มีผลประโยชน�ร7วมกันกับผู1ยื่นข1อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข1ายื่นข1อเสนอให1แก7จังหวัด
บุรีรัมย� ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม7เปVนผู1กระทําการอันเปVนการขัดขวางการแข7งขัน
ราคาอย7างเปVนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ 

๔. ไม7เปVนผู1ได1รับเอกสิทธิ์หรือความคุ1มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม7ยอมข้ึนศาลไทย เว1นแต7รัฐบาล
ของผู1เสนอราคาได1มีคําสั่งให1สละสิทธิ์ความคุ1มกันเช7นว7านั้น 

๕. ผู1เสนอราคาต1องไม7เปVนผู1ท่ีถูกประเมินสิทธิผู1เสนอราคาในสถานะท่ีห1ามเข1าเสนอราคา
และห1ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข1าเปVนคู7สัญญาต1องไม7อยู7ในฐานะเปVนผู1ไม7แสดงบัญชีรายรับ
รายจ7าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ7ายไม7ถูกต1องครบถ1วนในสาระสําคัญ 

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข1าเปVนคู7สัญญากับหน7วยงานภาครัฐ ซ่ึงได1ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ1าง ด1วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต1องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข1อมูลจัดซ้ือจัดจ1างภาครัฐ 

๘. คู7สัญญาต1องรับและจ7ายเงินผ7านบัญชีธนาคาร เว1นแต7การจ7ายเงินแต7ละครั้งซ่ึงมีมูลค7าไม7
เกิน สามหม่ืนบาทคู7สัญญาอาจจ7ายเปVนเงินสดก็ได1 

                      กําหนดยื่นข1อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส� ในวันท่ี 
........................ ต้ังแต7เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

 

       /ผู1สนใจ... 



 

-๒- 
 

 
ผู1สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�โดยดาวน�โหลดเอกสารทางระบบ

จัดซ้ือจัดจ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส�ก7อนการเสนอราคา ในวันท่ี ............. …… ถึงวันท่ี ........... .................   
ดูรายละเอียดได1ท่ีเว็บไซต� www.brh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรอืสอบถามทางโทรศัพท�
หมายเลข ๐-๔๔๖๑-๕๐๐๒ ต7อ ๒๐๘๔ ในวันและเวลาราชการ 

 
                                        ประกาศ ณ วันท่ี       เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

เลขท่ี ............./๒๕๕๙ 
    ประกวดราคาซ้ือ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 

ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย�   
ลงวันท่ี   ........... เมษายน  ๒๕๕๙ 

           จังหวัดบุรีรัมย� ซ่ึงต7อไปนี้เรียกว7า "จังหวัด" มีความประสงค�จะ ประกวดราคาซ้ือ           
จํานวน ๔ รายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) โดยใช1สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ี
ไม7จํากัดปริมาณ ในระยะเวลา ๑๒ เดือน ตามรายการ ดังนี้ 

๑.  Celecoxib ๒๐๐ mg capsule ๑๐๐ เม็ด/กล7อง     จํานวน    ๑,๐๐๐ กล7อง 
๒.  Leflunomide ๒๐ mg  Tablet ๓๐ เม็ด/กล7อง     จาํนวน       ๖๐๐  กล7อง 
๓. Etoricoxib ๖๐ mg tablet ๓๐ เม็ด/กล7อง            จาํนวน     ๒,๐๐๐ กล7อง 
๔.  Parecoxib ๔๐ mg for injection ๕ ขวด/กล7อง        จํานวน       ๑,๐๐๐ กล7อง 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต1องเปVนของแท1 ของใหม7 ไม7เคยใช1งานมาก7อน ไม7เปVนของเก7าเก็บ อยู7ใน
สภาพท่ีจะใช1งานได1ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว1ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด1วยวิธี การ
ทางอิเล็กทรอนิกส�ฉบับนี้ โดยมีข1อแนะนําและข1อกําหนด ดังต7อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท(ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
  ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒  แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว1ในระบบการจัดซ้ือจัดจ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส� 
  ๑.๓  แบบสัญญาซ้ือขาย 
  ๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน 
      (๑)  หลักประกันการเสนอราคา 
      (๒)  หลักประกันสัญญา   
   ๑.๕  บทนิยาม 
      (๑)  ผู1เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร7วมกัน 
      (๒)  การขัดขวางการแข7งขันราคาอย7างเปVนธรรม 
   ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
       (๑)  บัญชีเอกสารส7วนท่ี  ๑ 
       (๒)  บัญชีเอกสารส7วนท่ี ๒ 

๒.  คุณสมบัติของผู(เสนอราคา 
 ๒.๑  ผู1เสนอราคาต1องเปVนผู1มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ดังกล7าว 
 ๒.๒ ผู1เสนอราคาต1องไม7เปVนผู1ท่ีถูกระบุชื่อไว1ในบัญชีรายชื่อผู1ท้ิงงานของทางราชการและได1

แจ1งเวียนชื่อแล1ว หรือไม7เปVนผู1ท่ีได1รับผลของการสั่งให1นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปVนผู1ท้ิงงานตามระเบียบของ ทาง
ราชการ 

 
 



 ๒.๓  ผู1เสนอราคาต1องไม7เปVนผู1มีผลประโยชน�ร7วมกันกับผู1เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือไม7เปVนผู1กระทําการอันเปVนการขัดขวางการแข7งขันราคาอย7างเปVนธรรม ตาม
ข1อ ๑.๕ 

๒.๔ ผู1เสนอราคาต1องไม7เปVนผู1ได1รับเอกสิทธิ์หรือความคุ1มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม7ยอมข้ึนศาลไทย 
เว1นแต7รัฐบาลของผู1เสนอราคาได1มีคําสั่งให1สละสิทธิ์และความคุ1มกันเช7นว7านั้น 

๒.๕ ผู1เสนอราคาต1องไม7เปVนผู1ท่ีถูกประเมินสิทธิผู1เสนอราคาในสถานะท่ีห1ามเข1าเสนอราคา
และห1ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข1าเปVนคู7สัญญาต1องไม7อยู7ในฐานะเปVนผู1ไม7แสดงบัญชีรายรับ
รายจ7าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ7ายไม7ถูกต1องครบถ1วนในสาระสําคัญ 

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข1าเปVนคู7สัญญากับหน7วยงานภาครัฐซ่ึงได1ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ1าง ด1วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต1องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส� ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข1อมูลจัดซ้ือจัดจ1างภาครัฐ 

๒.๘ คู7สัญญาต1องรับและจ7ายเงินผ7านบัญชีธนาคาร เว1นแต7การจ7ายเงินแต7ละครั้งซ่ึงมีมูลค7า ไม7
เกินสามหม่ืนบาทคู7สัญญาอาจจ7ายเปVนเงินสดก็ได1 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู1เสนอราคาจะต1องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร1อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส� แยกเปVน ๒ ส7วน คือ 
๓.๑  ส�วนท่ี ๑ อย�างน(อยต(องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
(๑)  ในกรณีผู1เสนอราคาเปVนนิติบุคคล 
      (ก)  ห1างหุ1นส7วนสามัญหรือห1างหุ1นส7วนจํากัด  ให1ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ1นส7วนผู1จัดการ  ผู1มีอํานาจควบคุม (ถ1ามี) พร1อมรับรองสําเนาถูกต1อง 
      (ข) บริษัทจํากัดหรือ บริษัทมหาชนจํากัด  ให1ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู1จัดการผู1มีอํานาจควบคุม(ถ1ามี)และบัญชีผู1ถือหุ1นรายใหญ7     
พร1อมรับรองสําเนาถูกต1อง 

(๒)  ในกรณีผู1เสนอราคาเปVนบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลท่ีมิใช7นิติบุคคล  ให1ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู1นั้น สําเนาข1อตกลงท่ีแสดงถึงการเข1าเปVนหุ1นส7วน (ถ1ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู1เปVนหุ1นส7วน  พร1อมท้ังรับรองสําเนาถูกต1อง 

(๓) ในกรณีผู1เสนอราคาเปVนผู1เสนอราคาร7วมกันในฐานะเปVนผู1ร7วมค1า  ให1ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข1าร7วมค1าสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู1ร7วมค1าและในกรณีท่ีผู1เข1าร7วมค1าฝkายใดเปVนบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช7สัญชาติไทยก็ให1ยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผู1ร7วมค1าฝkายใดเปVนนิติบุคคลให1ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว1ใน (๑) 

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                       (๔.๑)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย� สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค7าเพ่ิม 

(๕)  บัญชีเอกสารส7วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได1ยื่นตามแบบใน ข1อ ๑.๗ (๑) 
๓.๒  ส�วนท่ี ๒ อย�างน(อยต(องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
  (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม ข1อ ๔.๓ 
  (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปmดอากรแสตมปnตามกฎหมาย   ในกรณีท่ีผู1เสนอราคามอบอํานาจ

ให1บุคคลอ่ืนทําการแทน 



  (๓)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข1อ ๕ 
  (๔)  บัญชีเอกสารส7วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได1ยื่นพร1อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ1าง

ภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส�ตามแบบในข1อ ๑.๖ (๒)    

๔.การเสนอราคา 
๔.๑ ผู1เสนอราคาต1องยื่นข1อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ1างภาครัฐด1วย

อิเล็กทรอนิกส�ตามแบบท่ีกําหนดไว1ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด1วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�นี้ โดยไม7มี
เง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต1องกรอกข1อความให1ถูกต1องครบถ1วนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส� หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู1เสนอราคา โดยไม7ต1องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)    

๔.๒ ผู1เสนอราคาจะต1องเสนอราคาเปVนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต7อหน7วย และหรือต7อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว1ท1ายใบเสนอราคาให1ถูกต1อง โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค7าภาษีมูลค7าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค7าขนส7ง ค7าจดทะเบียน และค7าใช1จ7ายอ่ืนๆ ท้ังปวง 
จนกระท่ังส7งมอบพัสดุให1 ณ กลุ7มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย� 

ราคาท่ีเสนอ จะต1องเสนอกําหนดยืนราคาไม7น1อยกว7า ๑๒๐ วัน นับแต7วันเสนอราคา        
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู1เสนอราคาต1องรับผิดชอบราคาท่ีตนได1เสนอไว1และจะถอนการเสนอราคามิได1 

๔.๓ ผู1เสนอราคาจะต1องเสนอกําหนดเวลาส7งมอบพัสดุ ไม7เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาซ้ือขาย 

๔.๔ ผู1เสนอราคาจะต1องส7งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ เวชภัณฑ�ยา จํานวน ๔ รายการ ไปพร1อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส�
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล7าวนี้ จังหวัดจะยึดไว1 เปVนเอกสารของทางราชการ 

 สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให1พิจารณา หากเปVนสําเนารูปถ7ายจะต1องรับรองสําเนาถูกต1อง โดย
ผู1มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� มีความ
ประสงค�จะขอดูต1นฉบับแคตตาล็อก ผู1เสนอราคาจะต1องนําต1นฉบับมาให1คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ตรวจสอบภายใน ๒ วัน 

    ๔.๕ ผู1เสนอราคาจะต1องส7งตัวอย7างของพัสดุท่ีเสนอ จํานวนรายการละ ๒ หน7วย
บรรจุ และรายละเอียดประกอบรายการตามท่ีส7วนราชการกําหนด เพ่ือใช1ในการตรวจทดลองหรือประกอบการ
พิจารณาและหรือประกอบสัญญา ในวันท่ี ........................ ต้ังแต7เวลา ........................ น. ถึงเวลา 
........................ น. ณ งานธุรการเภสัชกรรม กลุ7มงานเภสัชกรรม ชั้น ๕ โรงพยาบาลบุรีรัมย� ท้ังนี้ จังหวัดจะไม7
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก7ตัวอย7างดังกล7าว ตัวอย7างท่ีเหลือหรือไม7ใช1แล1ว จังหวัดจะคืนให1แก7
ผู1เสนอราคา 

    ๔.๖ ก7อนการเสนอราคา ผู1เสนอราคาควรตรวจดูร7างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให1ถ่ีถ1วนและเข1าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ท้ังหมดเสียก7อนท่ีจะตกลงยื่น
ข1อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�� 

    ๔.๗ ผู1เสนอราคาจะต1องยื่นข1อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ1างภาครัฐด1วย
อิเล็กทรอนิกส� ในวันท่ี ........................  ต้ังแต7เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 
                        เม่ือพ1นกําหนดเวลายื่นข1อเสนอแล1ว จะไม7รับเอกสารการยื่นข1อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด     
 
 



                       คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู1เสนอราคาแต7ละรายว7า เปVนผู1เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร7วมกันกับผู1เสนอราคารายอ่ืน ตามข1อ 
๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม7 
                     หากปรากฏต7อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ก7อนหรือ ในขณะท่ี
มีการพิจารณาข1อเสนอว7า มีผู1เสนอราคารายใดกระทําการอันเปVนการขัดขวางการแข7งขันราคาอย7างเปVนธรรม
ตามข1อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว7ามีการกระทําอันเปVนการขัดขวางการแข7งขันราคาอย7างเปVนธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู1เสนอราคารายนั้นออกจากการเปVนผู1เสนอราคา และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษ 
ผู1เสนอราคาดังกล7าวเปVนผู1ท้ิงงาน เว1นแต7คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได1ว7าผู1เสนอราคารายนั้นเปVนผู1ท่ีให1ความ
ร7วมมือเปVนประโยชน�ต7อการพิจารณาของทางราชการและมิได1เปVนผู1ริเริ่มให1มีการกระทําดังกล7าว 
                     ผู1เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปVนผู1เสนอราคา เพราะเหตุเปVนผู1เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน�รวมกันกับผู1เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือ ด1วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� หรือเปVนผู1เสนอราคาท่ีกระทําการอันเปVนการขัดขวางการแข7งขันราคาอย7างเปVนธรรม อาจ
อุทธรณ�คําสั่งดังกล7าวต7อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต7วันท่ีได1รับแจ1งจากส7วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ�
ของปลัดกระทรวงให1ถือเปVนท่ีสุด 

ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด1วยกับคําคัดค1านของผู1อุทธรณ�และเห็นว7า การยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได1ดําเนินการไปแล1วจะเปVนประโยชน�แก7ทางราชการอย7างยิ่งให1ปลัดกระทรวง
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล7าวได1    

  ๔.๘ ผู1เสนอราคาจะต1องปฏิบัติ ดังนี้      
(๑)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว1ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
(๒) ราคาท่ีเสนอจะต1องเปVนราคาท่ีรวมภาษีมูลค7าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ1ามี) รวมค7าใช1จ7ายท้ัง

ปวงไว1ด1วยแล1ว 
(๓) ผู1เสนอราคาจะต1องลงทะเบียนเพ่ือเข1าสู7กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
(๔)  ห1ามผู1เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
(๕)  ผู1เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข1าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด1วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว1ในเว็บไซต� www.gprocurement.go.th 

๕. หลักประกันซอง 
                        ผู1เสนอราคาต1องวางหลักประกันการเสนอราคาพร1อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส� ตามจํานวนดังนี้ 
          ๑. Celecoxib ๒๐๐mg capsule จํานวน ๑๑๐,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามร1อยบาทถ1วน) 
          ๒. Leflunomide ๒๐ mg  Tablet   ไม7ต1องจัดทําหลักประกันซอง 
          ๓. Etoricoxib ๖๐ mg tablet ไม7ต1องจัดทําหลักประกันซอง 
          ๔. Parecoxib ๔๐ mg for injection  ไม7ต1องจัดทําหลักประกันซอง 
โดยใช1หลักประกันอย7างหนึ่งอย7างใดดังต7อไปนี้ 
                      ๕.๑ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส�ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  
ดังระบุในข1อ ๑.๔ (๑) 

๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ7ายให1แก7กรม โดยเปVนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส� หรือก7อนหน1านั้นไม7เกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร 

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 



กรณีท่ีผู1เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจ7ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปVนหลักประกัน
การเสนอราคา ผู1เสนอราคาจะต1องส7งต1นฉบับเอกสารดังกล7าวมาให1ส7วนราชการตรวจสอบความถูกต1อง ในวันท่ี 
........................ ต้ังแต7เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.  

หลักประกันการเสนอราคาตามข1อนี้ จังหวัดจะคืนให1ผู1เสนอราคาหรือผู1คํ้าประกันภายใน ๑๕ 
วัน นับถัดจากวันท่ีได1พิจารณาในเบ้ืองต1นเรียบร1อยแล1ว เว1นแต7ผู1เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว1 ๓ ลําดับแรก จะ
คืนให1ต7อเม่ือได1ทําสัญญาหรือข1อตกลง หรือเม่ือผู1เสนอราคาได1พ1นจากข1อผูกพันแล1ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม7ว7าในกรณีใด ๆ จะคืนให1โดยไม7มีดอกเบ้ีย 
 
๖. หลักเกณฑ�และสิทธิ์ในการพิจารณาผู1มีสิทธิเสนอราคา   

           ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข1อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช1หลักเกณฑ� ราคารวมตํ่าสุดของยาแต7ละรายการ 

           ๖.๒ หากผู1เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม7ถูกต1องตามข1อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข1อเสนอ
ไม7ถูกต1อง หรือไม7ครบถ1วนตามข1อ ๓ หรือยื่นข1อเสนอไม7ถูกต1องตามข1อ ๔ แล1ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะไม7รับพิจารณาราคาของผู1เสนอราคารายนั้น เว1นแต7เปVนข1อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน1อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาด1วยวิธียื่นข1อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ในส7วนท่ีมิใช7สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว7าจะเปVนประโยชน�ต7อจังหวัดเท7านั้น 

          ๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม7พิจารณาข1อเสนอของผู1เสนอราคาโดยไม7มีการผ7อนผัน ในกรณี
ดังต7อไปนี้ 

           (๑) ไม7ปรากฏชื่อผู1เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู1รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ทาง
ระบบการจัดซ้ือจัดจ1างด1วยอิเล็กทรอนิกส� หรือบัญชีรายชื่อผู1ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ทางระบบ
การจัดซ้ือจัดจ1างด1วยอิเล็กทรอนิกส�ของจังหวัด 

           (๒) ไม7กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส�อย7างหนึ่งอย7างใด หรือท้ังหมดการ
เสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ1างด1วยอิเล็กทรอนิกส� 

            (๓) เสนอรายละเอียดแตกต7างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ท่ีเปVนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให1เกิดความได1เปรียบเสียเปรียบแก7ผู1เสนอราคารายอ่ืน 

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือจังหวัดมีสิทธิให1ผู1เสนอราคาชี้แจงข1อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข1อเท็จจริงอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวข1องกับผู1เสนอราคาได1 จังหวัดมีสิทธิท่ีจะไม7รับราคาหรือไม7ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล7าวไม7มีความ
เหมาะสม หรือไม7ถูกต1อง 

   ๖.๕ จังหวัด ทรงไว1ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม7รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมด ก็ได1 และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� โดยไม7พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได1 สุดแต7จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน�
ของทางราชการเปVนสําคัญ และให1ถือว7าการตัดสินของ จังหวัดเปVนเด็ดขาด ผู1เสนอราคาจะเรียกร1อง 
ค7าเสียหายใดๆ มิได1 รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�และลงโทษผู1เสนอราคา
เปVนผู1ท้ิงงาน ไม7ว7าจะเปVนผู1เสนอราคาท่ีได1รับการคัดเลือกหรือไม7ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได1ว7าการยื่นเสนอราคา
กระทําการโดยไม7สุจริต เช7น การเสนอเอกสารอันเปVนเท็จ หรือใช1ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่น
ข1อเสนอแทน เปVนต1น  

 
 



 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข1อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข1อเสนอว7า ผู1เสนอราคาท่ีมีสิทธิ 
ได1รับการคัดเลือกเปVนผู1เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร7วมกันกับผู1เสนอราคารายอ่ืน หรือเปVนผู1เสนอราคาท่ีกระทํา
การอันเปVนการขัดขวางการแข7งขันราคาอย7างเปVนธรรม ตามข1อ ๑.๕ จังหวัดมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู1เสนอ
ราคาท่ีได1รับคัดเลือกรายดังกล7าวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู1เสนอราคารายนั้นเปVนผู1ท้ิงงาน 

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว7าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได1
ดําเนินการไปแล1วจะเปVนประโยชน�แก7ทางราชการอย7างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล การ
เสนอราคาดังกล7าวได1 

๗. การทําสัญญาซ้ือขาย 
๗.๑ ในกรณีท่ีผู1ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� สามารถส7งมอบสิ่งของได1ครบถ1วน 

ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต7วันท่ีทําข1อตกลงซ้ือ จังหวัดจะพิจารณาจัดทําข1อตกลงเปVนหนังสือ 
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข1อ ๑.๓ ก็ได1 

๗.๒ ในกรณีท่ีผู1ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ไม7สามารถส7งมอบสิ่งของได1ครบถ1วน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว7าไม7สมควรจัดทําข1อตกลงเปVนหนังสือ ตามข1อ ๗.๑ ผู1
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะต1องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข1อ ๑.๓ กับจังหวัด
ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได1รับแจ1งและจะต1องวางหลักประกันสัญญาเปVนจํานวนเงินเท7ากับร1อยละ ๕ 
ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ได1ให1จังหวัดยึดถือไว1ในขณะทําสัญญา โดยใช1หลักประกันอย7าง
หนึ่งอย7างใดดังต7อไปนี้ 

(๑)  เงินสด 
(๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ7ายให1แก7จังหวัด โดยเปVนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก7อนหน1านั้น ไม7เกิน 

๓ วันทําการของทางราชการ 
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข1อ 

๑.๔ (๒) 
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห7งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได1รับอนุญาตให1ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห7งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห7งประเทศไทยแจ1งเวียนให1ส7วน
ราชการต7างๆ ทราบแล1ว โดยอนุโลมให1ใช1ตามตัวอย7างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ. กําหนด  

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให1โดยไม7มีดอกเบ้ีย  ภายใน ๑๕ วัน   นับถัดจากวันท่ีคู7สัญญาพ1นจากข1อ 

ผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายแล1ว 

๘.  อัตราค�าปรับ 
ค7าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข1อ ๑๐   ให1คิดในอัตราร1อยละ ๐.๒๐ ต7อวัน 

๙.  การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
ผู1ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงได1ทําข1อตกลงเปVนหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขาย 

ตามแบบดังระบุในข1อ ๑.๓ แล1วแต7กรณี จะต1องรับประกันความชํารุดบกพร7องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม7น1อยกว7า ๑ ปs      นับถัดจากวันท่ีผู1ซ้ือรับมอบ โดยผู1ขายต1องรีบจัดการซ7อมแซมแก1ไขให1ใช1
การได1ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได1รับแจ1งความชํารุดบกพร7อง 

 
 



 ๑๐.  ข(อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
   ๑๐.๑ เงินค7าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได1มาจากเงินนอกงบประมาณ หมวดเงินโครงการ

หลักประกันสุขภาพถ1วนหน1า (UC) ประจําปs ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
 การลงนามในสัญญาจะกระทําได1 ต7อเม่ือจังหวัดได1รับอนุมัติเงินค7าพัสดุจากเงินนอก

งบประมาณ หมวดเงินโครงการหลักประกันสุขภาพถ1วนหน1า (UC) ประจําปs ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ แล1วเท7านั้น 
    ๑๐.๒ เม่ือจังหวัดได1คัดเลือกผู1เสนอราคารายใดให1เปVนผู1ขาย และได1ตกลงซ้ือสิ่งของตามท่ี

ได1ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�แล1ว ถ1าผู1ขายจะต1องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล7าวเข1ามาจากต7างประเทศและของนั้น
ต1องนําเข1ามาโดยทางเรือในเส1นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู7 และสามารถให1บริการรับขนได1ตามท่ีรัฐมนตรีว7าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู1เสนอราคาซ่ึงเปVนผู1ขาย จะต1องปฏิบัติตามกฎหมายว7าด1วยการส7งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 

๑. แจ1งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล7าวเข1ามาจากต7างประเทศ ต7อกรมเจ1าท7า ภายใน 
๗ วัน นับต้ังแต7วันท่ีผู1ขายสั่ง หรือซ้ือของจากต7างประเทศ เว1นแต7เปVนของท่ีรัฐมนตรีว7าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว1นให1บรรทุกโดยเรืออ่ืนได1 

๒. จัดการให1สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล7าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช7นเดียวกับเรือไทย    
จากต7างประเทศมายังประเทศไทย เว1นแต7จะได1รับอนุญาตจากกรมเจ1าท7า ให1บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช7
เรือไทย ซ่ึงจะต1องได1รับอนุญาตเช7นนั้นก7อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปVนของท่ีรัฐมนตรีว7าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว1นให1บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

๓. ในกรณีท่ีไม7ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู1ขายจะต1องรับผิดตามกฎหมายว7าด1วยการส7งเสริม
การพาณิชย�นาวี 

  ๑๐.๓ ผู1เสนอราคาซ่ึงจังหวัดได1คัดเลือกแล1ว ไม7ไปทําสัญญา หรือข1อตกลงภายในเวลาท่ี 
ทางราชการกําหนด ดังระบุไว1ในข1อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข1อเสนอหรือเรียกร1องจากผู1ออกหนังสือ
คํ้าประกันการยื่นข1อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร1องให1ชดใช1ความเสียหายอ่ืน (ถ1ามี) รวมท้ังจะพิจารณา 
ให1เปVนผู1ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก1ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข1อกําหนดในแบบสัญญาให1เปVนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ1ามี)   

        
                                                                                                                  

      จังหวัดบุรีรัมย� 

     เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙    
                         

 

  

 

 

 

 

 



ใบเสนอเสนอราคาซื้อด(วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 

เรียน   ผู(ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย� 
                    ๑. ข1าพเจ1า………………………..…….อยู7เลขท่ี.……… …….................................................. 
ถนน……… …………......…ตําบล/แขวง…………… .....อําเภอ/เขต…… ……………….จังหวัด…… …......................
โทรศัพท�…… ...............................…….โดย…… ............................................................…………………….ผู1ลงนาม
ข1างท1ายนี้ ได1พิจารณาเง่ือนไขต7าง ๆ ในเอกสารการซ้ือด1วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�และเอกสารเพ่ิมเติม 
(ถ1ามี)  เลขท่ี… ...............ลงวันท่ี.............. ......................... โดยตลอดและยอมรับข1อกําหนดและเง่ือนไขนั้นแล1ว 
รวมท้ังรับรองว7า ข1าพเจ1าฯเปVนผู1มีคุณสมบัติครบถ1วนตามท่ีกําหนด และไม7เปVนผู1ท้ิงงานของทางราชการ 
                     ๒. ข1าพเจ1าขอเสนอรายการพัสดุ รวมท้ังบริการ ซ่ึงกําหนดไว1ในเอกสารซ้ือด1วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส� ดังต7อไปนี้ 

ท่ี รายการ 
ราคา 

ต�อหน�วยรวม
ภาษีมูลค�าเพ่ิม 

จํานวน รวมเปLนเงิน 
กําหนด 
ส�งมอบ 

     ๓๐ วันนับตั้ง 
     แต�รับใบส่ังซ้ือ 
      
      
      

เปLนเงินท้ังส้ิน  
 
(. ..........................................................................................................................) 
ซ่ึงเปVนราคาท่ีรวมภาษีมูลค7าเพ่ิม รวมท้ังภาษีอ่ืนและค7าใช1จ7ายท้ังปวงไว1ด1วยแล1ว 
                    ๓. คําเสนอนี้จะยืนอยู7เปVนระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต7วันยืนยันราคาสุดท1าย และจังหวัดฯอาจ
รับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได1ก7อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกล7าว หรือระยะเวลาท่ีได1ยืดออกไปตามเหตุผล
อันสมควรท่ีจังหวัดฯร1องขอ 
                    ๔.ในกรณีท่ีข1าพเจ1าได1รับการพิจารณาให1เปVนผู1ชนะการประกวดราคางอิเล็กทรอนิกส� ข1าพเจ1า
รับรองท่ีจะ 
            ๔.๑  ทําสัญญาตามแบบสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม7จํากัดปริมาณแนบท1ายเอกสาร
การประกวดราคาซ้ือด1วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�กับจังหวัดฯ ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันท่ีได1รับหนังสือให1
ไปทําสัญญา 
            ๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีระบุไว1ในข1อ ๗ ของเอกสารการซ้ือด1วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ให1แก7จังหวัดบุรีรัมย� ก7อนหรือขณะท่ีได1ลงนามในสัญญาเปVนจํานวนร1อยละ ๕ ของ
ราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาซ้ือด1วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ตามสัญญา ซ่ึงได1ระบุไว1ในข1อ ๕ ของเอกสารการ
ประกวดราคาซ้ือด1วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  เพ่ือเปVนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต1องและ
ครบถ1วน 
 



            หากข1าพเจ1าไม7ปฏิบัติให1ครบถ1วนตามท่ีระบุไว1ข1างต1นนี้ ข1าพเจ1ายอมให1จังหวัดฯ ริบ
หลักประกันซองหรือเรียกร1องจากผู1ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมท้ัง ยินดีชดใช1ค7าเสียหายใด ท่ีอาจมีแก7จังหวัดฯ 
และจังหวัดฯ มีสิทธิจะให1ผู1เสนอราคารายอ่ืนเปVนผู1ประกวดฯได1หรือจังหวัดฯ อาจเรียกการประกวดราคาซ้ือ
ด1วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ใหม7ก็ได1 
            ๕. ข1าพเจ1ายอมรับว7าจังหวัดฯ ไม7มีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้ รวมท้ังไม7ต1องรับผิดชอบใน
ค7าใช1จ7ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีข1าพเจ1าได1เข1าเสนอราคา 
            ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช7น ตัวอย7าง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูป
รายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซ่ึงข1าพเจ1าได1ส7งให1แก7จังหวัดฯ ข1าพเจ1ายินยอมมอบให1
จังหวัดฯ ไว1เปVนเอกสารและทรัพย�สินของทางราชการ     สาํหรับตัวอย7างท่ีเหลือหรือไม7ใช1แล1ว ซ่ึงจังหวัดฯ คืน
ให1 ข1าพเจ1าจะไม7เรียกร1องค7าเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตัวอย7างนั้น 
            ๗. เพ่ือเปVนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต1อง ตามท่ีได1ทําความเข1าใจและตามความผูกพัน 
แห7งคําเสนอนี้ ข1าพเจ1าขอมอบ…………………….................................……………………เปVนหลักประกันการเสนอ
ราคา จํานวนเงิน…………… ..................………………………………...บาท มาพร1อมกันนี้ 
            ๘. ข1าพเจ1าได1ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต7าง ๆ ท่ีได1ยื่นพร1อมใบเสนอราคานี้       
โดยละเอียดแล1วและเข1าใจดีว7าจังหวัดฯ ไม7ต1องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล7น 
            ๙. ใบเสนอราคานี้ ได1ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ1อฉลหรือการสมรู1ร7วม
คิดกันโดยไม7ชอบด1วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห1างหุ1นส7วนบริษัทใด ๆ ท่ีได1ยื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกัน 
           
                           เสนอมา ณ วันท่ี …………… เดือน................................ พ.ศ……………….     
 
 

                         ลงชื่อ…………….…………………………………………….. 
                                          ( ....................................................………)                                                                                                    

                                                                ตําแหน7ง……… .........................………………………… 
                                                                                    ประทับตรา (ถ1ามี)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ 
ตามท1ายประกาศจังหวัดบุรีรัมย� ลงวันท่ี _________เดือน_________________พ.ศ.___________ 

�     ๑. ในกรณีผู1เสนอราคาเปVนนิติบุคคล 
Ο (ก) ห1างหุ1นส7วนสามัญหรือห1างหุ1นส7วนจํากัด 
 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล          จํานวน              แผ7น 
 - บัญชีรายชื่อหุ1นส7วนผู1จัดการ และผู1มีอํานาจควบคุม (ถ1ามี)         จํานวน           แผ7น 
Ο (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล          จํานวน           แผ7น 
 - หนังสือบริคณฑ�สนธิ             จํานวน              แผ7น 
 - บัญชีรายชื่อกรรมการผู1จัดการ และผู1มีอํานาจควบคุม (ถ1ามี)         จํานวน              แผ7น 
 - บัญชีผู1ถือหุ1นรายใหญ7             จํานวน              แผ7น 

� ๒. ในกรณีผู1เสนอราคาไม7เปVนนิติบุคคล 
Ο  (ก) บุคคลธรรมดา 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู1นั้น           จํานวน              แผ7น 
Ο (ข) คณะบุคคล 

 - สําเนาข1อตกลงท่ีแสดงถึงการเข1าเปVนหุ1นส7วน          จํานวน              แผ7น 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู1เปVนหุ1นส7วน          จํานวน              แผ7น 
�     ๓.. ในกรณีผู1เสนอราคาเปVนผู1เสนอราคาร7วมกันในฐานะเปVนผู1ร7วมค1า 
 - สําเนาสัญญาของการเข1าร7วมค1า            จํานวน              แผ7น 
          Ο (ก) ในกรณีผู1ร7วมค1าเปVนบุคคลธรรมดา  
 - บุคคลสัญชาติไทย 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน            จํานวน              แผ7น 
 - บุคคลท่ีมิใช7สัญชาติไทย             จํานวน              แผ7น 
   สําเนาหนังสือเดินทาง             จํานวน              แผ7น 
         Ο (ข) ในกรณีผู1ร7วมค1าเปVนนิติบุคคล 
 - ห1างหุ1นส7วนสามัญหรือห1างหุ1นส7วนจํากัด 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล          จํานวน              แผ7น 
   บัญชีรายชื่อหุ1นส7วนผู1จัดการและผู1มีอํานาจควบคุม (ถ1ามี)         จํานวน              แผ7น 
        Ο (ค) อ่ืน ๆ (ถ1ามี)   - บุคคลธรรมดา  
        ให1สําเนาหนังสือใบจดทะเบียนพาณิชย� และสําเนาทะเบียนภาษีมูลค7าเพ่ิม (ถ1ามี)  จํานวน      แผ7น 
 - นิติบุคคล   

   สําเนาหนังสือในทะเบียนพาณิชย�และ/หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค7าเพ่ิม  จํานวน       แผ7น 
          สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP                        จํานวน              แผ7น 
      หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบริษัท                  จํานวน              แผ7น 
      ข1าพเจ1าขอรับรองว7าเอกสารหลักฐานท่ีข1างต1นยื่นพร1อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซ้ือ
ถูกต1องและเปVนความจริงทุกประการ 
             ลงชื่อ    ผู1เสนอราคา 
       ( ______________________) 



บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ 
 

แนบท1ายประกาศจังหวัดบุรีรัมย�   ลงวันท่ี ______ เดือน __________________พ.ศ. _________ 
 

 
Ο ๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน  แผ7น 
Ο ๒. หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปmดอากรแสตมปnตามกฎหมายในกรณีท่ีผู1เสนอราคา 
     มอบอํานาจให1บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  จํานวน  แผ7น 
Ο ๓. สําเนาใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยา (ท.ย.๑/ท.ย.๒/ท.ย.๓)     จํานวน  แผ7น 

   สําเนาใบคําขอข้ึนทะเบียนยา ทย.๑ พร1อมfinished product specification จํานวน     แผ7น 
       สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ�วิธีการท่ีดี (GMP/CPP) จํานวน     แผ7น 
       สําเนาใบวิเคราะห�วัตถุดิบ(Raw material) ท่ีเปVนตัวยาสําคัญของบริษัทผู1ผลิตยาและบริษัทผู1ผลิต 
    สําเนาใบตรวจวิเคราะห�คุณภาพยาของโรงงานผู1ผลิต                   จํานวน  แผ7น 

           สําเนาผลการศึกษา Long term stability (ในกรณีผลิตภัณฑ�ต1องละลายด1วยตัวทําละลายให1แนบ
สําเนา  

 ความคงตัวภายหลังการละลาย/เจือจาง ด1วยตัวทําละลายนั้นด1วย) จํานวน  แผ7น 
เอกสารหรือภาพถ7ายท่ีแสดงถึงการเก็บรักษายาตาม WHO guide to Storage Practice for 
Pharmaceuticals      จํานวน  แผ7น 
เอกสารหรือภาพถ7ายท่ีแสดงถึงการกระจายยาตาม GDP (Good distribution practices for 
pharmaceutical products)      จํานวน  แผ7น 

            เอกสารหรือภาพถ7ายท่ีแสดงถึงระบบ Recall system ของผู1จําหน7าย จํานวน แผ7น 
              ใบยินยอมส7งตัวอย7าง  และรับผิดชอบค7าใช1จ7าย  ในกรณีหน7วยงานราชการร1องขอ  จํานวน    แผ7น 

      ใบยินยอมแลกเปลี่ยนสินค1าในกรณียาหมดอายุ, ใกล1หมดอายุ และเสื่อมสภาพด1วยประการใดๆ ก7อน 
    กําหนด       จํานวน            แผ7น 
Ο ๔. อ่ืนๆ ( ถ1ามี ) 
Ο ___________________________________________________จํานวน  แผ7น 
Ο ___________________________________________________จํานวน  แผ7น 
 

 ข1าพเจ1าขอรับรองว7า เอกสารหลักฐานท่ีข1างต1นยื่นพร1อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซ้ือถูกต1อง
และเปVนความจริงทุกประการ 
 
 
 
     ลงชื่อ              ผู1เสนอราคา 
                                     ( _______________________ ) 
 
 
 



แบบหนังสือค้ําประกัน 
                   (หลักประกันซอง ) 
 

เลขท่ี........................................... วันท่ี................................... 
ข1าพเจ1า.............(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).................สํานกังานต้ังอยู7เลขท่ี...................... ถนน

...........................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด

........................โดย...........................................................................ผู1มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัท
เงินทุนขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให1ไว1ต7อ........(ชื่อส7วนราชการผู1ประกวดราคา)..........................ดังมีข1อความ
ต7อไปนี้ 

๑. ตามท่ี............(ชื่อผู1เสนอราคา)..............ได1ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดซ้ือ
..................... ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี....................ซ่ึงต1องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวด
ราคาต7อ........(ชื่อส7วนราชการผู1ประกวดราคา)..........เปVนจํานวนเงิน.................บาท (.........................) นั้น 

ข1าพเจ1ายอมผูกพันตนเปVนผู1คํ้าประกันในการชําระเงินให1ตามสิทธิเรียกร1องของ.....(ชื่อส7วน
ราชการผู1ประกวดราคา)..........จํานวนไม7เกิน........... บาท (...............) ในกรณี............................ (ชื่อผู1เสนอ
ราคา).............ไม7ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคา อันเปVนเหตุให1.....(ชื่อส7วนราชการผู1ประกวด
ราคา)..........มีสิทธิรับหลักประกันซองหรือให1ชดใช1ค7าเสียหายใดๆ รวมท้ังกรณีท่ี......(ชื่อผู1เสนอราคา).... ได1ถอน
ใบเสนอราคาของตน ภายในระยะเวลายังมีผลอยู7 หรือมิได1ไปลงนามในสัญญาเม่ือได1รับแจ1งไปทําสัญญา หรือ
มิได1วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดยข1าพเจ1าจะไม7อ1างอิงสิทธิใดๆ 
เพ่ือโต1แย1ง และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม7จําเปVนต1องเรียกร1องให1...............(ชื่อผู1เสนอราคา).....
ชําระหนี้นั้นก7อน 

๒. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช1บังคับต้ังแต7.......................................ถึง........................................และ
ข1าพเจ1าจะไม7เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว1 

ข1าพเจ1าได1ลงนามและประทับตราไว1ต7อหน1าพยานเปVนสําคัญ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)....................................................ผู1คํ้าประกัน 
              (....................................................) 
      ตําแหน7ง.................................................... 

      (ลงชื่อ)........................................................พยาน 
              (........................................................) 

      (ลงชื่อ)........................................................พยาน 
              (........................................................) 



แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 
เลขท่ี......................................... วันท่ี...................................... 
 

ข1าพเจ1า........................................................สํานักงานต้ังอยู7เลขท่ี...................ถนน................. 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด............................................... โดย
................................................ผู1มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให1ไว1ต7อ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงต7อไปนี้เรียกว7า “ผู1จะซ้ือ” ดังมีข1อความต7อไปนี้ 

๑. ตามท่ี..............................................ซ่ึงต7อไปนี้เรียกว7า “ผู1จะขาย” ได1ทําสัญญาจะซ้ือจะขาย
..........................................กับผู1จะซ้ือตามสัญญาเลขท่ี.....................ลงวันท่ี................................ ซ่ึงผู1จะขายต1อง
วางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต7อผู1จะซ้ือ เปVนจํานวนเงิน.....................บาท (.....................................) ซ่ึง
เท7ากับร1อยละ ๕ (๕%) (คิดเปVนจํานวนเต็ม) ของราคาท้ังหมดตามสัญญา 

ข1าพเจ1ายอมผูกพันตนโดยเปVนผู1คํ้าประกันในการชําระเงินให1ตามสิทธิเรียกร1องของผู1ซ้ือ 
จํานวนไม7เกิน....................บาท (.......... .....................) ในกรณีท่ีผู1จะขายก7อให1เกิดความเสียหายใดๆ หรือต1อง
ชําระค7าปรับ หรือค7าใช1จ7ายใดๆ หรือผู1จะขายมิได1ปฏิบัติตามภาระหน1าท่ีใดๆ ท่ีกําหนดในสัญญาดังกล7าวข1างต1น 
ท้ังนี้ โดยข1าพเจ1าจะไม7อ1างสิทธิใดๆ เพ่ือโต1แย1ง และผู1จะซ้ือไม7จําเปVนต1องเรียกร1องให1ผู1จะขายชําระหนี้นั้นก7อน 

๒.  หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช1บังคับต้ังแต7วันทําสัญญาซ้ือขายดังกล7าวข1างต1น จนถึงวันท่ี.......
(วันท่ีแล1วเสร็จ)..........................และข1าพเจ1าจะไม7เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว1 

ข1าพเจ1าได1ลงนามและประทับตราไว1ต7อหน1าพยานเปVนสําคัญ 
 

      (ลงชื่อ)....................................................ผู1คํ้าประกัน 
             (.....................................................) 
      ตําแหน7ง.................................................. 

      (ลงชื่อ)........................................................พยาน 
             (.....................................................) 

      (ลงชื่อ)........................................................พยาน 
               (....................................................) 
 

 

 


