
ร�าง 
ขอบเขตของงานจัดซ้ือเวชภัณฑ� “ยา”  Human Recombinant Erythropoetin Alfa ๔,๐๐๐ iu for 

injection 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย�   จังหวัดบุรีรัมย� 
 

๑. ความเป>นมา 
 จังหวัดบุรีรัมย� โดยโรงพยาบาลบุรีรัมย�  จะดําเนินการประกวดราคาซ้ือเวชภัณฑ� “ยา”      

ดังรายการต&อไปนี้ 

        -  Human Recombinant Erythropoetin Alfa ๔,๐๐๐ iu for injection  จํานวน   ๑๗,๕๐๐ ขวด 
    

เพ่ือใชGรักษาพยาบาลผูGปKวย    ดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�    โดยทําขGอตกลงเปPนสัญญาจะ
ซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม&จํากัดปริมาณ  และใชGเงินบํารุง   หรือเงินหลักประกันสุขภาพถGวนหนGาของ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย� 

๒. วัตถุประสงค� 
เพ่ือใหGการจัดซ้ือยาเปPนไปดGวยความโปร&งใส มีการแข&งขันอย&างเปPนธรรม ประหยัด

งบประมาณของแผ&นดิน บังเกิดความคุGมค&า ความมีประสิทธิผล และความรับผิดชอบต&อผลสําเร็จของงาน เปPน
ประโยชน�แก&ทางราชการ  และไดGยาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมสําหรับใชGในการรักษาพยาบาล 

๓. คุณสมบัติของผูGเสนอราคา 
          ๓.๑  ผูGประสงค�จะเสนอราคาตGองเปPนผูGมีอาชีพขายพัสดุ     ท่ีประกวดราคาซ้ือดGวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส� 
๓.๒ ผูGประสงค�จะเสนอราคา ตGองไม&เปPนผูGท่ีระบุชื่อไวGในบัญชีรายชื่อผูGท้ิงงานของทางราชการ 

และไดGแจGงเวียนชื่อแลGว  หรอืไม&เปPนผูGท่ีไดGรับผลของการสั่งใหGนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปPนผูGท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

๓.๓ ผูGประสงค�จะเสนอราคาตGองไม&เปPนผูGมีผลประโยชน�ร&วมกัน กับผูGเสนอราคารายอ่ืน และ
ตGองไม&เปPนผูGมีผลประโยชน�ร&วมกันระหว&างผูGเสนอราคากับผูGใหGบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซ้ือดGวยระบบอิเล็กทรอนิกส�หรือไม&เปPนผูGกระทําการอันเปPนการขัดขวางการแข&งขันราคาอย&างเปPน
ธรรม 

๓.๔  ผูGประสงค�จะเสนอราคาตGองไม&เปPนผูGไดGรับเอกสิทธิ์หรือความคุGมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม&ยอม
ข้ึนศาลไทยเวGนแต&รัฐบาลของผูGเสนอราคาไดGมีคําสั่งใหGสละสิทธิ์และความคุGมกันเช&นว&านั้น 

          ๓.๕  ผูGประสงค�จะเสนอราคาตGองผ&านการคัดเลือกผูGมีคุณสมบัติเบ้ืองตGนในการซ้ือของจังหวัด
บุรีรัมย� 

         ๓.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขGาเปPนคู&สัญญา ตGองไม&อยู&ในฐานะเปPนผูGไม&แสดงบัญชีรายรับ
รายจ&ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ&ายไม&ถูกตGองครบถGวนในสาระสําคัญ 

     ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขGาเปPนคู&สัญญากับหน&วยงานของรัฐ ซ่ึงไดGดําเนินการจัดซ้ือจัดจGาง
ดGวยระบบอิเล็กทรอนิกส�(e-Government Procurement:e-GP) ตGองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็ปไซด�ศูนย�ขGอมูลจัดซ้ือจัดจGางภาครัฐ 



                 ๓.๘. คู&สัญญาตGองรับจ&ายเงินผ&านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวGนแต&การรับจ&ายเงินแต&ละครั้ง    
ซ่ึงมีมูลค&าไม&เกินสามหม่ืนบาทคู&สัญญาอาจรับจ&ายเงินเปPนเงินสดก็ไดG 

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของยา 
   ใหGเปPนไปตามเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเง่ือนไขของเวชภัณฑ�  "ยา"  ท่ี

แนบทGาย  จํานวน  ๓  หนGา 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ   ปg  ๒๕๕๖ 

๖. ระยะเวลาส�งมอบของ    กําหนดส&งมอบยาภายใน   ๓๐   วัน  หลังจากรับหนังสือสั่งซ้ือ 

๗. วงเงินในการจัดหา       
      วงเงินรวมประมาณ   ๕,๘๖๒,๕๐๐.๐๐  บาท (หGาลGานแปดแสนหกหม่ืนสองพันหGา

รGอยบาทถGวน) ในการเสนอราคาผูGเสนอราคาตGองเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม&นGอยกว&าครั้งละ   
๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มตGนในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไปตGองเสนอลดราคาครั้งละ
ไม&นGอยกว&า ๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท จากราคาครั้งสุดทGายท่ีเสนอลดแลGว 

๘.  หน�วยงานผูGรับผิดชอบดําเนินการ 

     กลุ&มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลบุรีรัมย� 
 

สถานท่ีติดต�อเพ่ือขอรับทราบขGอมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอขGอวิจารณ�  หรือแสดงความคิดเห็น
โดยเปWดเผยตัวไดGท่ี 

๑. ทางไปรษณีย� 

ส&งถึง ผูGอํานวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย� 
๑๐/๑  ถนนหนGาสถานี   ต.เมืองบุรีรัมย� 
อ.เมือง   จ.บุรีรัมย�   ๓๑๐๐๐ 

๒. E-mail pharburiram@hotmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        ร�าง 
เอกสารประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  เลขท่ี     

การซ้ือเวชภัณฑ� “ยา” ของจังหวัดบุรีรัมย� 
ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย�  ลงวันท่ี   ........... เดือน ........................... พ. ศ.……….. 

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

 ดGวยโรงพยาบาลบุรีรัมย�   ซ่ึงต&อไปนี้เรียกว&า  “จังหวัด”   มีความประสงค�จะประกวดราคา
ซ้ือเวชภัณฑ� “ยา” ดGวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส� โดยใชGสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม&จํากัดปริมาณ 
ตามรายการดังนี้   

      -  Human Recombinant Erythropoetin Alfa ๔,๐๐๐ iu for injection จํานวน  ๑๗,๕๐๐ ขวด 

  ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตGองเปPนของแทG ของใหม& ไม&เคยใชGงานมาก&อน ไม&เปPนของเก&าเก็บ อยู&ในสภาพท่ีจะ
ใชGงานไดGทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวGในเอกสารประกวดราคาซ้ือดGวยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส�ฉบับนี้ โดยมีขGอแนะนําและขGอกําหนด ดังต&อไปนี้ 

  ๑.  เอกสารแนบทGายเอกสารประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�   
       ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
       ๑.๒  แบบใบยื่นขGอเสนอการประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�   
       ๑.๓  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจGางดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
       ๑.๔  แบบสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม&จํากัดปริมาณ 
       ๑.๕  แบบหนังสือคํ้าประกัน 
              (๑)  หลักประกันซอง  
              (๒)  หลักประกันสัญญา    
       ๑.๖  บทนิยาม 
              (๑)  ผูGประสงค�จะเสนอราคาหรือผูGมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร&วมกัน 
              (๒)  การขัดขวางการแข&งขันราคาอย&างเปPนธรรม 
       ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
              (๑)  บัญชีเอกสารส&วนท่ี ๑ 
              (๒)  บัญชีเอกสารส&วนท่ี  ๒ 

๒.  คุณสมบัติของผูGประสงค�จะเสนอราคา 
       ๒.๑  ผูGประสงค�จะเสนอราคาตGองเปPนผูGมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส� 

   ๒.๒ ผูGประสงค�จะเสนอราคาตGองไม&เปPนผูGท่ีถูกระบุชื่อไวGในบัญชีรายชื่อผูGท้ิงงานของทางราชการ 
และไดGแจGงเวียนชื่อแลGว  หรือไม&เปPนผูGท่ีไดGรับผลของการสั่งใหGนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปPนผูGท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
      



 ๒.๓  ผูGประสงค�จะเสนอราคาตGองไม&เปPนผูGมีผลประโยชน�ร&วมกันกับผูGมีสิทธิเสนอราคา รายอ่ืน  
และ/หรือ ตGองไม&เปPนผูGมีผลประโยชน�ร&วมกันกับผูGใหGบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประกวด
ราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�   หรือไม&เปPนผูGกระทําการอันเปPนการขัดขวางการแข&งขันราคาอย&างเปPน
ธรรม ตาม ขGอ ๑.๖ 

๒.๔ ผูGประสงค�จะเสนอราคาตGองไม&เปPนผูGไดGรับเอกสิทธิ์หรือความคุGมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม&ยอมข้ึน
ศาลไทย เวGนแต&รัฐบาลของผูGประสงค�จะเสนอราคาไดGมีคําสั่งใหGสละสิทธิ์และความคุGมกันเช&นว&านั้น 

๒.๕ ผูGประสงค�จะเสนอราคาตGองผ&านการคัดเลือกผูGมีคุณสมบัติเบ้ืองตGนในการซ้ือของจังหวัดบุรีรัมย� 
    ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขGาเปPนคู&สัญญา ตGองไม&อยู&ในฐานะเปPนผูGไม&แสดงบัญชีรายรับรายจ&าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ&ายไม&ถูกตGองครบถGวนในสาระสําคัญ 
  ๒.๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ี จะเขGาเปPนคู&สัญญากับหน&วยงานของรัฐ ซ่ึงไดGดําเนินการจัดซ้ือจัดจGาง

ดGวยระบบอิเล็กทรอนิกส�(e-Government Procurement:e-GP) ตGองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็ปไซด�ศูนย�ขGอมูลจัดซ้ือจัดจGางภาครัฐ 
              ๒.๘. คู&สัญญาตGองรับจ&ายเงินผ&านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวGนแต&การรับจ&ายเงินแต&ละครั้ง    ซ่ึงมี
มูลค&าไม&เกินสามหม่ืนบาทคู&สัญญาอาจรับจ&ายเงินเปPนเงินสดก็ไดG 
                ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
        ผูGประสงค�จะเสนอราคาจะตGองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปPน ๒ ส&วน คือ 
       ๓.๑  ส�วนท่ี ๑ อย�างนGอยตGองมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
          (๑)  ในกรณีผูGประสงค�จะเสนอราคาเปPนนิติบุคคล 
                             (ก)  หGางหุGนส&วนสามัญหรือหGางหุGนส&วนจํากัด  ใหGยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุGนส&วนผูGจัดการ  ผูGมีอํานาจควบคุม (ถGามี) พรGอมรับรองสําเนาถูกตGอง 
                             (ข)  บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด  ใหGยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูGจัดการผูGมีอํานาจควบคุม(ถGามี)และบัญชีผูGถือหุGนราย
ใหญ&     พรGอมรับรองสําเนาถูกตGอง 
            (๒)  ในกรณีผูGประสงค�เสนอราคาเปPนบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลท่ีมิใช&นิติบุคคล  ใหGยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูGนั้น สําเนาขGอตกลงท่ีแสดงถึงการเขGาเปPนหุGนส&วน (ถGามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูGเปPนหุGนส&วน  พรGอมท้ังรับรองสําเนาถูกตGอง 

(๓) ในกรณีผูGประสงค�จะเสนอราคาเปPนผูGประสงค�จะเสนอราคาร&วมกันในฐานะเปPนผูGร&วมคGา  
ใหGยื่นสําเนาสัญญาของการเขGาร&วมคGา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูGร&วมคGา และในกรณีท่ีผูGเขGาร&วมคGา
ฝKายใดเปPนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช&สัญชาติไทย ก็ใหGยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูGร&วมคGาฝKายใดเปPนนิติบุคคลใหG
ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวGใน (๑) 
                   (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย�สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค&าเพ่ิม(ถGามี)พรGอมรับรองสําเนาถูกตGอง 
                   (๕)  บัญชีเอกสารส&วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดGยื่นตามแบบใน ขGอ ๑.๗ (๑) 
               ๓.๒  ส�วนท่ี ๒ อย�างนGอยตGองมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
              (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม ขGอ ๔.๔ 
    (๒) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจGางดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� โดยตGองลงนาม
พรGอมประทับตรา (ถGามี) 
                     (๓) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปnดอากรแสตมปoตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผูGมีสิทธิเสนอราคามอบ
อํานาจใหGบุคคลอ่ืนทําการแทน 



               (๔)  หลักประกันซอง  ตาม ขGอ  ๕   
              (๕)  แบบใบยื่นขGอเสนอการประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�   

บัญชีเอกสารส&วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดGยื่นตามแบบใน ขGอ ๑.๗ (๒)    
        ๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผูGประสงค�จะเสนอราคาตGองยื่นขGอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวG ในเอกสารประกวดราคาซ้ือ  
ดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�นี้ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจGางดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� โดย
ไม&มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตGองกรอกขGอความใหGถูกตGองครบถGวนลงลายมือชื่อของผูGประสงค�เสนอราคา     
ใหGชัดเจน    
                    ๔.๒ ผูGประสงค�จะเสนอราคาตGองเสนอกําหนดยืนราคาไม&นGอยกว&า ๑๒๐ วัน นับแต&วันยืนราคา
สุดทGาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูGประสงค�จะเสนอราคาหรือผูGมีสิทธิเสนอราคาจะตGองรับผิดชอบราคาท่ีตน
เสนอไวG และจะถอนการเสนอราคามิไดG 

๔.๓ ผูGประสงค�จะเสนอราคาจะตGองกําหนดเวลาส&งมอบพัสดุ ไม&เกิน ๓๐ วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
                 ๔.๔ ผูGประสงค�จะเสนอราคาตGองส&งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ� “ยา” ไปพรGอมเอกสารส&วนท่ี ๑ และเอกสารส&วนท่ี ๒ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล&าวนี้จังหวัด จะยึดไวGเปPนเอกสารของทางราชการ 
                      สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหGพิจารณา หากเปPนสําเนารูปถ&ายจะตGองรับรองสําเนาถูกตGองโดย
ผูGมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการประกวดราคา   มีความประสงค�จะขอดูตGนฉบับ  
แคตตาล็อก ผูGประสงค�จะเสนอราคาตGองนําตGนฉบับมาใหGคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ ภายใน ๕ วัน 
                 ๔.๕ ผูGประสงค�จะเสนอราคาตGองส&งตัวอย&างของพัสดุท่ีเสนอ จํานวนตามท่ีระบุใน
คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุแต&ละรายการ เพ่ือใชGในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบ
สัญญา ท้ังนี้ จังหวัด จะไม&รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก&ตัวอย&างดังกล&าว ตัวอย&างท่ีเหลือหรือไม&
ใชGแลGว จังหวัดจะคืนใหGแก&ผูGประสงค�จะเสนอราคา 
                ๔.๖ ก&อนยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ผูGประสงค�จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร&างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหGถ่ีถGวนและเขGาใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสีย
ก&อนท่ีจะตกลงยื่นขGอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
               ๔.๗ ผูGประสงค�จะเสนอราคาจะตGองยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� จ&า
หนGาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวGท่ีหนGาซองว&า “เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส� เลขท่ี .................. ยื่นต&อคณะกรรมการประกวดราคา
ตามโครงการ  ในวันท่ี.............................................ต้ังแต&เวลา ๑๐.๓๐ น  ถึงเวลา  ๑๑.๓๐ น ณ งานธุรการ
เภสัชกรรม  กลุ&มงานเภสัชกรรม ชั้น ๒ โรงพยาบาลบุรีรัมย�  

เม่ือพGนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�แลGว 
จะไม&รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูGประสงค�จะเสนอ 
ราคาแต&ละรายว&าเปPนผูGประสงค�จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร&วมกันกับผูGประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน 
หรือเปPนผูGมีผลประโยชน�ร&วมกันระหว&างผูGประสงค�จะเสนอราคากับผูGใหGบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� 
ตามขGอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�หรือไม& พรGอมท้ังตรวจสอบ 
ขGอเสนอตาม ขGอ ๓.๒ และแจGงผูGประสงค�จะเสนอราคาแต&ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง
ไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว&า ผูGประสงค�จะเสนอราคารับทราบแลGว 

หากปรากฏต&อคณะกรรมการประกวดราคา ก&อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคา  ทาง
อิเล็กทรอนิกส�ว&า มีผูGประสงค�จะเสนอราคาหรือผูGมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปPนการขัดขวางการแข&งขัน
ราคาอย&างเปPนธรรมตาม ขGอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูGประสงค�จะเสนอราคาหรือผูGมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปPนผูGมีสิทธิเสนอราคา และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผูGประสงค�จะเสนอราคา หรือผูG
มีสิทธิเสนอราคาดังกล&าวเปPนผูGท้ิงงาน 

ผูGประสงค�จะเสนอราคาท่ีไม&ผ&านการคัดเลือกเบ้ืองตGน เพราะเหตุเปPนผูGประสงค�จะเสนอราคา
ท่ีมีผลประโยชน�ร&วมกันกับผูGประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปPนผูGมีผลประโยชน�ร&วมกันระหว&างผูGประสงค�จะ
เสนอราคากับผูGใหGบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือ ดGวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส� หรือเปPนผูGประสงค�จะเสนอราคา ท่ีกระทําการอันเปPนการขัดขวางการแข&งขันราคาอย&างเปPน
ธรรม หรือผูGประสงค�จะเสนอราคาท่ีไม&ผ&านคุณสมบัติทางดGานเทคนิค อาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล&าวต&อหัวหนGา
หน&วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต&วันท่ีไดGรับแจGงจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ�
ของหัวหนGาหน&วยงานท่ีจัดหาพัสดุใหGถือเปPนท่ีสุด 

หากปรากฏต&อคณะกรรมการประกวดราคาว&า กระบวนการเสนอราคาซ้ือทางอิเล็กทรอนิกส�
ประสบขGอขัดขGองจนไม&อาจดําเนินการต&อไปใหGแลGวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวG คณะกรรมการประกวดราคา 
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหGผูGแทนผูGมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต&อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนและเม่ือ
แกGไขขGอขัดขGองแลGว จะใหGดําเนินกระบวนการเสนอราคาต&อไป จากข้ันตอนท่ีคGางอยู&ภายในเวลาของการเสนอ
ราคาท่ียังเหลือก&อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต&ตGองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน 
เวGนแต&คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว&ากระบวนการเสนอราคาจะไม&แลGวเสร็จไดGโดยง&ายหรือขGอขัดขGองไม&
อาจแกGไขไดG ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา 
และสถานท่ี เพ่ือเริ่มตGนกระบวนการเสนอราคาใหม& โดยจะแจGงใหGผูGมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู&ในสถานท่ีนั้น
ทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว&างการประกวด
ราคาฯเพ่ือใหGการประกวดราคาฯ เกิดประโยชน�สูงสุดต&อทางราชการ 
                  ๔.๘  ผูGประสงค�จะเสนอราคาท่ีไดGรับการคัดเลือกใหGเปPนผูGมีสิทธิเสนอราคาจะตGองปฏิบัติ ดังนี้ 
                  (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวGในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจGางดGวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส� ท่ีไดGยื่นมาพรGอมกับซองขGอเสนอทางเทคนิค 
                  (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือ ดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  จะตGองเริ่มตGน          
ท่ี  ๕,๘๖๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หGาลGานแปดแสนหกหม่ืนสองพันหGารGอยบาทถGวน)  

                  (๓) ราคาท่ีเสนอจะตGองเปPนราคาท่ีรวมภาษีมูลค&าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถGามี) รวมค&าใชGจ&ายท้ัง
ปวงไวGดGวยแลGว 

(๔) ผูGมีสิทธิเสนอราคาหรือผูGแทนจะตGองมาลงทะเบียนเพ่ือเขGาสู&กระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 



(๕) ผูGมีสิทธิเสนอราคาหรือผูGแทนท่ีมาลงทะเบียนแลGว ตGอง LOG IN เขGาสู&ระบบ 
(๖) ผูGมีสิทธิเสนอราคาหรือผูGแทนท่ี LOG IN แลGว จะตGองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา 

ท่ีเสนอในการประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� จะตGองตํ่ากว&าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะตGองเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม&นGอยกว&าครั้งละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตGองเสนอลดราคาครั้งละไม&นGอยกว&า ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
จากราคาครั้งสุดทGายท่ีเสนอลดแลGว 

(๗) หGามผูGมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลGวจะตGอง
ยืนยันราคาต&อผูGใหGบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ราคาท่ียืนยันจะตGองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

(๘) ผูGมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดGรับคัดเลือกใหGเปPนผูGชนะการเสนอราคา ตGองรับผิดชอบค&าใชGจ&ายใน
การใหGบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส� และค&าใชGจ&ายในการเดินทาง ของผูGใหGบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส� ท้ังนี้จะแจGงใหGทราบในวันเสนอราคา 

(๙) ผูGมีสิทธิเสนอราคาจะตGองมาเสนอราคาในวันท่ี...............................ต้ังแต&เวลา ๐๙๐๐ น. 
เปPนตGนไป ท้ังนี้ จะแจGงนัดหมายตามแบบแจGง วัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหGทราบต&อไป 

(๑๐) ผูGมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขGาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ของผูGใหGบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ท่ีแสดงไวGในเว็บไซต� www.gprocurement.go.th และผูGมีสิทธิ 
เสนอราคาตGองทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก&อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต�ของผูGใหGบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส� ต้ังแต&วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปPนตGนไป 

๕. หลักประกันซอง 
    ผูGประสงค�จะเสนอราคาตGองวางหลักประกันซองพรGอมกับการยื่นซองขGอเสนอทางดGาน

เทคนิค จํานวน  ๒๙๓,๑๒๕.๐๐  บาท ( สองแสนเกGาหม่ืนสามพันหนึ่งรGอยย่ีสิบหGาบาทถGวน )  โดย
หลักประกันซองจะตGองมีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแต&วันยื่นซองขGอเสนอทางดGานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึง
วันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยใชGหลักประกันอย&างหนึ่งอย&างใดดังต&อไปนี้ 
                    ๕.๑  เงินสด 
                    ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ&ายใหGแก&จังหวัด      โดยเปPนเช็คลงวันท่ี   ท่ียื่นซองขGอเสนอทางดGาน
เทคนิค หรือก&อนหนGานั้นไม�เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                    ๕.๓  หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน          
ขGอ ๑.๕ (๑) 
              ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย� ท่ีไดGรับอนุญาตใหG
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห&งประเทศ
ไทย ซ่ึงไดGแจGงชื่อเวียนใหGส&วนราชการต&าง ๆ ทราบแลGว โดยอนุโลมใหGใชGตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน 
ขGอ ๑.๕ (๑) 
             ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  

          หลักประกันซองตามขGอนี้ จังหวัดจะคืนใหGผูGประสงค�จะเสนอราคาหรือผูGคํ้าประกันภายใน ๑๕ 
วัน นับถัดจากวันท่ีไดGพิจารณาในเบ้ืองตGนเรียบรGอยแลGว เวGนแต&ผูGมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวGซ่ึงเสนอราคา
ตํ่าสุดจะคืนใหGต&อเม่ือไดGทําสัญญา หรือขGอตกลง หรือเม่ือผูGมีสิทธิเสนอราคาไดGพGนจากขGอผูกพันแลGว   

         การคืนหลักประกันซองไม&ว&าในกรณีได ๆ จะคืนใหGโดยไม&มีดอกเบ้ีย  
 
 



 ๖.  หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณาราคา 
       ๖.๑  ในการประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�นี้  จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดGวย  
ราคารวมต่ําสุดของเวชภัณฑ�ยา  
      ๖.๒  หากผูGประสงค�จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม&ถูกตGองตามขGอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม&ถูกตGอง หรือไม&ครบถGวนตามขGอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�
ไม&ถูกตGองตามขGอ ๔ แลGว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม&รับพิจารณาขGอเสนอของผูGประสงค�จะเสนอราคา
รายนั้นเวGนแต&เปPนขGอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนGอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคา 
ซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ในส&วนท่ีมิใช&สาระสําคัญท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว&าจะเปPนประโยชน�
ต&อจังหวัดเท&านั้น 
               ๖.๓ จังหวัดสงวนสทิธิไม&พิจารณาขGอเสนอ ของผูGประสงค�จะเสนอราคาโดยไม&มีการผ&อนผัน 
ในกรณี    ดังต&อไปนี้ 
           (๑) ไม&ปรากฏชื่อผูGประสงค�จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูGรับเอกสารประกวดราคา 
ซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือดGวยระบบอิเล็กทรอนิกส� 
ของจังหวัด 

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต&างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส�ท่ีเปPนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหGเกิดความไดGเปรียบเสียเปรียบแก&ผูGประสงค�จะเสนอราคา 
รายอ่ืน 

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือจังหวัด มีสิทธิใหGผูGประสงค�จะเสนอราคาชี้แจงขGอเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือขGอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขGองกับผูGประสงค�จะเสนอราคาไดG จังหวัด มีสิทธิท่ีจะไม&รับราคาหรือไม&ทําสัญญา 
หากหลักฐานดังกล&าวไม&มีความเหมาะสม หรือไม&ถูกตGอง 
              ๖.๕ จังหวัดทรงไวGซ่ึงสิทธิท่ีจะไม&รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ไดG และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส� โดยไม&พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดG สุดแต&จะ
พิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน�ของทางราชการเปPนสําคัญ และใหGถือว&าการตัดสินของจังหวัดเปPนเด็ดขาด ผูGมีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกรGองค&าเสียหายใดๆ มิไดG รวมท้ังจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส� และลงโทษผูGมีสิทธิเสนอราคาเปPนผูGท้ิงงาน ไม&ว&าจะเปPนผูGมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดGรับการ
คัดเลือกหรือไม&ก็ตาม หากมีเหตุใหGเชื่อไดGว&าการเสนอราคากระทําการโดยไม&สุจริต เช&น การเสนอเอกสารอัน
เปPนเท็จ   หรือใชGชื่อบุคคลธรรมดา   หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน    เปPนตGน  
              ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขGอเท็จจริง ภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือ ดGวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส�ว&า ผูGมีสิทธิเสนอราคาท่ีมิสิทธิไดGรับการคัดเลือก เปPนผูGมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร&วมกัน
กับผูGมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเปPนผูGมีผลประโยชน�ร&วมกันระหว&างผูGมีสิทธิเสนอราคากับผูGใหGบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� หรือเปPนผูGมีสิทธิเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเปPนการขัดขวางการแข&งขันราคาอย&างเปPนธรรม ตามขGอ ๑.๖ จังหวัดมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูGมี
สิทธิเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดGรับการคัดเลือกดังกล&าว  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษ  ผูGมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
เปPนผูGท้ิงงาน   
 
 



๗.  การทําสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม�จํากัดปริมาณ 
      ๗.๑ ในกรณีท่ีผูGชนะการประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� (ผูGคGา) สามารถส&งมอบ

สิ่งของไดGครบถGวน ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ   นับแต&วันท่ีทําขGอตกลงซ้ือ จังหวัดอาจจะพิจารณา
จัดทําขGอตกลงเปPนหนังสือ  แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขGอ ๑.๔ ก็ไดG 

๗.๒ ในกรณีท่ีผูGชนะการประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ไม&สามารถส&งมอบ
สิ่งของไดGครบถGวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัด เห็นว&าไม&สมควรจัดทําขGอตกลงเปPนหนังสือ
ตามขGอ ๗.๑ ผูGชนะการประมูลซ้ือดGวยระบบอิเล็กทรอนิกส�จะตGองทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบสัญญาดังระบุใน
ขGอ ๑.๔ หรือในกรณีท่ีหน&วยงานระดับจังหวัด ท่ีรวมกันประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ใหGผูGชนะ
การประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ทําสัญญากับจังหวัด เจGาของงบประมาณแต&ละจังหวัด
โดยตรง ภายในภายในภายในภายใน            ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ วนัวนัวนัวนั นับถัดจากวันท่ีไดGรับแจGงและจะตGองวางหลักประกันสัญญาเปPนจํานวนเงินเท&ากับ
รGอยละ  ๕ ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ไดGใหGจังหวัด ยึดถือไวGในขณะทํา
สัญญา โดยใชGหลักประกันอย&างหนึ่งอย&างใดดังต&อไปนี้ 
                  (๑)  เงินสด 

(๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ&ายใหGแก&จังหวัด  โดยเปPนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือก&อนหนGานั้น ไม�เกิน   
๓  วันทําการของทางราชการ 

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน       
 ขGอ ๑.๕ (๒) 

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีไดGรับอนุญาตใหGประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห&งประเทศไทย  ซ่ึงไดG
แจGงเวียนชื่อใหGส&วนราชการต&างๆ ทราบแลGว โดยอนุโลมใหGใชGตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขGอ ๑.๕ (๒) 

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนใหGโดยไม&มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคู&สัญญาพGนจากขGอ ผูกพัน

ตามสัญญาจะซ้ือจะขายแลGว 

๘.  อัตราค�าปรับ 
          ค&าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขGอ ๑๐  ใหGคิดในอัตรารGอยละ ๐.๒๐ ต&อวัน 

๙.  การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
     ผูGชนะการประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงไดGทําขGอตกลงเปPนหนังสือ

หรือทําสัญญาจะซ้ือจะขายตามแบบดังระบุในขGอ ๑.๔ แลGวแต&กรณี  จะตGองรับประกันความชํารุดบกพร&องของ
สิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม&นGอยกว&า ๑ ปg  นับถัดจากวันท่ีผูGซ้ือรับมอบ  โดยผูGขายตGองรีบ
จัดการ ซ&อมแซมแกGไขใหGใชGการไดGดีดังเดิม  ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดGรับแจGงความชํารุดบกพร&อง   
                     ๑๐.  ขGอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

        ๑๐.๑ เงินค&าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ไดGมาจากเงินบํารุงโรงพยาบาลหรือเงินหลักประกัน
สุขภาพถGวนหนGา ปg ๒๕๕๕ ของโรงพยาบาลบุรีรัมย� 

      การลงนามในสัญญาจะกระทําไดGต&อเม่ือ  จังหวัดไดGรับอนุมัติเงินบํารุงโรงพยาบาล หรือ
เงินโครงการประกันสุขภาพถGวนหนGาปg ๒๕๕๖ ของโรงพยาบาลบุรีรัมย� แลGวเท&านั้น 

 
 
 



๑๐.๒ เม่ือจังหวัดไดGคัดเลือกผูGมีสิทธิเสนอราคารายใดใหGเปPนผูGขาย และไดGตกลงซ้ือสิ่งของ
ตามการประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�แลGว ถGาผูGขายจะตGองสั่งหรือนําสิ่งของดังกล&าวเขGามา
จากต&างประเทศ  และของนั้นตGองนําเขGามาโดยทางเรือในเสGนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู&   และสามารถใหGบริการ
รับไดGตามท่ีรัฐมนตรีว&าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูGมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปPนผูGขายจะตGองปฏิบัติตาม
กฎหมายว&าดGวยการส&งเสริมการพาณิชย�นาวี ดังนี้ 

(๑) แจGงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล&าวเขGามาจากต&างประเทศต&อ กรมเจGาท&า ภายใน 
๗ วัน นับต้ังแต&วันท่ีผูGขายสั่งหรือซ้ือของจากต&างประเทศ เวGนแต&เปPนของท่ีรัฐมนตรีว&าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวGนใหGบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

(๒) จัดการใหGสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล&าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช&นเดียวกับเรือไทย    
จากต&างประเทศมายังประเทศไทย เวGนแต&จะไดGรับอนุญาตจากกรมเจGาท&า ใหGบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช&
เรือไทย ซ่ึงจะตGองไดGรับอนุญาตเช&นนั้นก&อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปPนของท่ีรัฐมนตรีว&าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวGนใหGบรรทุกของลงเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีท่ีไม&ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูGขายจะตGองรับผิดตามกฎหมายว&าดGวยการส&งเสริม
การพาณิชย�นาวี 

  ๑๐.๓ ผูGประสงค�จะเสนอราคาซ่ึงไดGยื่นเอกสารประกวดราคาดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
ต&อจังหวัด แลGวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิไดG และเม่ือไดGรับการคัดเลือกใหGเปPนผูGมีสิทธิเสนอราคา
แลGว ตGองเขGาร&วมเสนอราคาดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ขGอ ๔.๘ (๔) (๕) (๖)       
และ (๗)   มิฉะนั้นจังหวัดจะริบหลักประกันซองจํานวนรGอยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกรGองใหGชดใชGความเสียหายอ่ืน (ถGามี ) รวมท้ังอาจพิจารณาใหGเปPนผูGท้ิงงานไดG หากมีพฤติกรรมเปPนการ
ขัดขวางการแข&งขันราคาอย&างเปPนธรรม 

๑๐.๔  ผูGมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงจังหวัดไดGคัดเลือกแลGว ไม&ไปทําสัญญา หรือขGอตกลง ภายในเวลา
ท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวGในขGอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรGองจากผูGออกหนังสือคํ้าประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรGองใหGชดใชGความเสียหายอ่ืน (ถGามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหGเปPนผูGท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๕ จังหวัดมีสิทธิท่ีจะแกGไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขGอกําหนดในแบบสัญญา    ใหGเปPนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถGามี) 
   

จังหวัดบุรีรัมย� 
                   

                             ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๖ 
        

 

 

 

 

 

 



                        

                   บัญชีเอกสารส�วนที่ ๑ 
 

�     ๑. ในกรณีผูGมีสิทธิเสนอราคาเปPนนิติบุคคล 
Ο (ก) หGางหุGนส&วนสามัญหรือหGางหุGนส&วนจํากัด 
 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน              ฉบับ 
 - บัญชีรายชื่อหุGนส&วนผูGจัดการ และผูGมีอํานาจควบคุม (ถGามี)  จํานวน             ฉบับ 
Ο (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน             ฉบับ 
 - หนังสือบริคณฑ�สนธิ      จํานวน              ฉบับ 
 - บัญชีรายชื่อกรรมการผูGจัดการ     จํานวน              ฉบับ 
 - บัญชีรายชื่อผูGถือหุGนรายใหญ&         จํานวน              ฉบับ 
 -  ผูGมีอํานาจควบคุม (ถGามี)     จํานวน              ฉบับ 

� ๒. ในกรณีผูGมีสิทธิเสนอราคาไม&เปPนนิติบุคคล 
Ο  (ก) บุคคลธรรมดา 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูGนั้น    จํานวน              ฉบับ 
Ο (ข) คณะบุคคล 

 - สําเนาขGอตกลงท่ีแสดงถึงการเขGาเปPนหุGนส&วน   จํานวน              ฉบับ 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของถือหุGน    จํานวน              ฉบับ 
�     ๓. ในกรณีผูGมีสิทธิเสนอราคาเปPนผูGมีสิทธิเสนอราคาร&วมกันในฐานะเปPนผูGร&วมคGา 
 - สําเนาสัญญาของการเขGาร&วมคGา     จํานวน              ฉบับ 
          Ο (ก) ในกรณีผูGร&วมคGาเปPนบุคคลธรรมดา  
 - บุคคลสัญชาติไทย 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน              ฉบับ 
 - บุคคลท่ีมิใช&สัญชาติไทย      
   สําเนาหนังสือเดินทาง      จํานวน              ฉบับ 
         Ο (ข) ในกรณีผูGร&วมคGาเปPนนิติบุคคล 
 - หGางหุGนส&วนสามัญหรือหGางหุGนส&วนจํากัด 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน              ฉบับ 
   บัญชีรายชื่อหุGนส&วนผูGจัดการ     จํานวน              ฉบับ 
   ผูGมีอํานาจควบคุม (ถGามี)        จํานวน              ฉบับ 
 - บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน              ฉบับ 

   หนังสือบริคณฑ�สนธิ      จํานวน              ฉบับ 
   บัญชีรายชื่อกรรมการผูGจัดการ     จํานวน              ฉบับ 

  บัญชีผูGถือหุGนรายใหญ&      จํานวน              ฉบับ 
   ผูGมีอํานาจควบคุม (ถGามี)        จํานวน              ฉบับ 



 
 
 
 
 
�       ๔.  อ่ืนๆ (ถGามี) 
  Ο......................................................................................................................................... 
  Ο......................................................................................................................................... 
  Ο......................................................................................................................................... 
  Ο......................................................................................................................................... 
  Ο......................................................................................................................................... 
                

 ขGาพเจGาขอรับรองว&า เอกสารหลักฐานท่ีขGาพเจGายื่นในการประมูลซ้ือดGวยระบบอิเล็กทรอนิกส�ถูกตGองและ
เปPนความจริงทุกประการ 
 
 
          ลงชื่อ...........................................ผูGมีสิทธิเสนอราคา 
                (.............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส�วนที่ ๒ 
 

Ο ๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ              จํานวน            ฉบับ 
Ο ๒. หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปnดอากรแสตมปoตามกฎหมายในกรณีท่ีผูGเสนอ 

ราคามอบอํานาจใหGบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน           จํานวน          ฉบับ 
Ο  ๓. หลักประกันซอง               จํานวน           ฉบับ 
Ο  ๔.  อ่ืน ๆ ( ถGามี ) 
Ο ______________________________________________________     จํานวน             ฉบับ 
Ο ______________________________________________________  จํานวน            ฉบับ 
Ο ______________________________________________________  จํานวน   ฉบับ  
Ο ______________________________________________________  จํานวน   ฉบับ 
 
ขGาพเจGาขอรับรองว&า เอกสารหลักฐานท่ีขGาพเจGายื่นในการประมูลซ้ือดGวยระบบอิเล็กทรอนิกส�ถูกตGองและ

เปPนความจริงทุกประการ 
 
 
          ลงชื่อ...........................................ผูGมีสิทธิเสนอราคา 
                (.............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        แบบใบย่ืนขGอเสนอการประมูลซ้ือดGวยระบบอิเล็กทรอนิกส�  
 
เรียน   ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
          

 ๑ .ขGาพเจGา…………………….........…………….อยู&เลขท่ี………………................................................ 
ถนน…………………………......…ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/เขต………………………………..............
จังหวัด………………………โทรศัพท�……………..…...โดย……………………………………………………. ผูGลงนาม
ขGางทGายนี้ ไดGพิจารณาเง่ือนไขต&าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�และ
เอกสารเพ่ิมเติม (ถGามี)เลขท่ี……/.........   ลงวันท่ี....................................................โดยตลอดและ
ยอมรับขGอกําหนดและเง่ือนไขนั้นแลGว รวมท้ังรับรองว&า ขGาพเจGาเปPนผูGมีคุณสมบัติครบถGวนตามท่ี
กําหนด และไม&เปPนผูGท้ิงงานของทางราชการ 
          ๒. ขGาพเจGาขอเสนอรายการพัสดุ รวมท้ังบริการ ซ่ึงกําหนดไวGในเอกสารประกววดราคาซ้ือดGวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  ดังต&อไปนี้ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน กําหนดส�งมอบ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

    

 
            ๓. คําเสนอนี้จะยืนอยู&เปPนระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต&วันยนืยันราคาสุดทGาย และจังหวัดฯ
อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดGก&อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกล&าว หรือระยะเวลาท่ีไดGยืดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรท่ีจังหวัดฯรGองขอ 
            ๔. ในกรณีท่ีขGาพเจGาไดGรับการพิจารณาใหGเปPนผูGชนะการประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส� ขGาพเจGารับรองท่ีจะ 
            ๔.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม&จํากัดปริมาณแนบทGายเอกสาร
ประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� กับจังหวัด  ภายใน  ๓๐  วัน นับถัดจากวันท่ีไดGรับหนังสือใหGไป
ทําสัญญา 
            ๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีระบุไวGในขGอ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ใหGแก&จังหวัดบุรีรัมย� ก&อนหรือขณะท่ีไดGลงนามในสัญญาเปPนจํานวนรGอย
ละ๕ ของราคาสิ่งของท่ีประมูลดGวยระบบอิเล็กทรอนิกส�ตามสัญญา ซ่ึงไดGระบุไวGในขGอ ๕ ของเอกสารการ
ประมูลซ้ือดGวยระบบอิเล็กทรอนิกส�  เพ่ือเปPนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตGองและครบถGวน 
 



               หากขGาพเจGาไม&ปฏิบัติใหGครบถGวนตามท่ีระบุไวGขGางตGนนี้ ขGาพเจGายอมใหGจังหวัดฯ ริบ
หลักประกันซองหรือเรียกรGองจากผูGออกหนังสือคํ้าประกัน รวมท้ัง ยินดีชดใชGค&าเสียหายใด ท่ีอาจมีแก&จังหวัดฯ 
และจังหวัดฯ มีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ก็ไดG 
            ๕. ขGาพเจGายอมรับว&าจังหวัดฯ ไม&มีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้ รวมท้ังไม&ตGองรับผิดชอบใน
ค&าใชGจ&ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีขGาพเจGาไดGเขGาเสนอราคา 
            ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช&น ตัวอย&าง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูป
รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซ่ึงขGาพเจGาไดGส&งใหGแก&จังหวัดฯ ขGาพเจGายินยอมมอบใหG
จังหวัดฯ ไวGเปPนเอกสารและทรัพย�สินของทางราชการ 
            สําหรับตัวอย&างท่ีเหลือหรือไม&ใชGแลGว ซ่ึงจังหวัดฯ คืนใหG ขGาพเจGาจะไม&เรียกรGองค&าเสียหายใด 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตัวอย&างนั้น 
            ๗. เพ่ือเปPนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตGอง ตามท่ีไดGทําความเขGาใจและตามความผูกพัน
แห&งคําเสนอนี้ ขGาพเจGาขอมอบ…………………………………………………………..………………….เพ่ือเปPนหลักประกัน
ซองเปPน จํานวนเงิน………………………………………………………...บาท มาพรGอมกันนี้ 
            ๘. ขGาพเจGาไดGตรวจสอบเอกสารต&าง ๆ ท่ีไดGยื่นในการประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส� นี้โดยละเอียดแลGวและเขGาใจดีว&าจังหวัดฯ ไม&ตGองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล&น 
            ๙. การประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� นี้ ไดGยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และ
ปราศจากกลฉGอฉลหรือการสมรูGร&วมคิดกันโดยไม&ชอบดGวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล 
หรือกับหGางหุGนส&วนบริษัทใด ๆ ท่ีไดGยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 
           

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

                                                                                     ลงชื่อ……………………………………….. 
                                                                                           (………………………………………..) 
                                                                                     ตําแหน&ง…………………………………… 
                                                                                               ประทับตรา (ถGามี)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         หนังสอืแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจGางดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
            ห นัง สือ แ ส ด ง เ ง่ือ น ไ ข นี้ เ ปPน ห นัง สือ ท่ีจัด ทํา ข้ึน เ ปPน ๓ ฝKา ย ร ะ ห ว&า ง 

โรงพยาบาลบุรีรัมย�  โดย  นางสาวบังอรรัตน�  เธียรญาณี   ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาซ่ึงต&อไปนี้ เรียกว&า “ผูGรับบริการ” โดย บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงต&อไปนี้ 
เรียกว&า “ผูGใหGบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส�” ฝKายหนึ่ง และ หGางหุGนส&วนจํากัด/บริษัท/ รGาน  
..........................................................โดย...............................................ซ่ึงต&อไปนี้เรียกว&า “ผูGมีสิทธิเสนอราคา” 
อีกฝKายหนึ่ง 

ท้ัง ๓ ฝKายตกลงยินยอมรับเง่ือนไข และวิธีปฏิบัติในการเขGาร&วมประมูลดGวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส� ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค�และขอบเขต 
ผูGรับบริการประสงค�จะเปnดทําการประมูลดGวยระบบอิเล็กทรอนิกส� ตามรายละเอียด 

ขGอกําหนดหรือประกาศของ จังหวัดบุรีรัมย�   เรื่อง ประกวดราคาซ้ือเวชภัณฑ�  “ยา”    เลขท่ี ...../............   
ลงวันท่ี .................................... และผูGใหGบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� มีความประสงค�จะใหGบริการระบบ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส� โดยตกลงดําเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑ�ในการใหGบริการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว&าดGวยการพัสดุดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๙   

และผูGท่ีไดGรับแจGงใหGเปPนผูGมีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ จังหวัดบุรีรัมย�   เรื่อง ประกวด
ราคาซ้ือเวชภัณฑ�  “ยา” เลขท่ี …….../………...  ลงวันท่ี ....................................จะตGองไปเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯ ขGางตGน 

๒. ขGอกําหนดอ่ืน 
๒.๑ หนGาท่ีของผูGมีสิทธิเสนอราคา 
๒.๑.๑ ผูGมีสิทธิเสนอราคาจะตGองมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนดโดยตGองส&ง

ผูGแทนเขGาเสนอราคาไม&เกิน ๓ คน และไม&สามารถเปลี่ยนหรือเพ่ิมผูGแทนไดGแต&สามารถถอดถอนผูGแทนบางคน
ดGวยเหตุใดเหตุหนึ่งไดG 

๒.๑.๒ เม่ือการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส�เสร็จสิ้นแลGว ผูGเสนอราคาคนใดคนหนึ่งของผูGมี
สิทธิเสนอราคาแต&ละรายท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเขGาสู&กระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคาตาม
แบบ บก.๐๐๘ ท่ีกรรมการประกวดราคานํามามอบใหG ณ หGองเสนอราคาท่ีผูGมีสิทธิเสนอราคาประจําอยู& จึงจะ
สามารถออกจากหGองเสนอราคาไดG 

๒.๑.๓ ผูGมีสิทธิเสนอราคาตGองทําการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผูGรับบริการและ
ตGองปฏิบัติตามอย&างเคร&งครัด รวมท้ังตGองศึกษาและทําความเขGาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผูG
ใหGบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ท่ีแสดงไวGในเว็บไซด�www.gprocurement.go.th และผูGมีสิทธิเสนอราคา
ตGองทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก&อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต�ของผูGใหGบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส� ในครั้งนี้ 

๒.๒ การริบหลักประกันซองของผูGมีสิทธิเสนอราคา 
ใหGผูGรับบริการริบหลักประกันซองของผูGมีสิทธิเสนอราคา ในอัตรารGอยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ี

จัดหา ในกรณีท่ีผูGมีสิทธิเสนอราคากระทําผิดเง่ือนไข ดังนี้ 
๒.๒.๑ ผูGมีสิทธิเสนอราคาไม&ส&งผูGแทนมาลงทะเบียนเพ่ือเขGาสู&กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
 



๒.๒.๒ ผูGมีสิทธิเสนอราคาท่ีมาลงทะเบียนแลGว ไม& LOG IN เขGาสู&ระบบ 
  ๒.๒.๓ ผูGมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลGว จะตGองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา 

ท่ีเสนอในการประกวดราคาซ้ือดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� จะตGองตํ่ากว&าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะตGองเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม&นGอยกว&าครั้งละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตGองเสนอลดราคาครั้งละไม&นGอยกว&า ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
จากราคาครั้งสุดทGายท่ีเสนอลดแลGว 

๒.๒.๔ ผูGมีสิทธิเสนอราคาไม&ลงลายมือชื่อในแบบ บก. ๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดทGายในการ
เสนอราคา 

๒.๓ ค�าธรรมเนียมการประมูลฯ 
ผูGมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดGรับการคัดเลือกจากผูGรับบริการใหGเปPนผูGชนะการเสนอราคา 

ตGองจ&ายชํา ระค&าใชGจ&ายในการจัดการประมูลฯ ใหGกับผูGใหGบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส�เปPนจํานวนเงิน
...............................................บาท (…………………….…………....................) (รวมภาษีมูลค&าเพ่ิมแลGว) โดยจ&าย
ชําระงวดเดียวภายใน ๓๐ วัน นับแต&ไดGรับใบแจGงหนี้จากผูGใหGบริการ 

๒.๔ การอุทธรณ�การเสนอราคา 
กรณีท่ีผูGมีสิทธิเสนอราคาท่ีเขGาสู&กระบวนการเสนอราคาไม&เห็นดGวยกับ ผลการพิจารณาของ

หัวหนGาหน&วยงาน ใหGอุทธรณ�ต&อคณะกรรมการว&าดGวยการพัสดุดGวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� (กวพ.อ.) ภายใน 
๓ วันนับแต&วันท่ีไดGรับแจGง และ กวพ.อ. จะพิจารณา ใหGเสร็จภายใน ๓๐ วัน ซ่ึงในระหว&างนี้จะดําเนินการ
ข้ันตอนต&อไปมิไดGท้ังนี้ หากผูGมีสิทธิเสนอราคาไดGอุทธรณ�ในส&วนท่ีเก่ียวขGองกับระบบหรือขGอมูลการเสนอราคา
ประมูลของผูGใหGบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ผูGใหGบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส�จะนําส&งขGอมูลจาก
ฐานขGอมูลกลางของเครื่องแม&ข&าย (Log file) และรายงานสรุปผลประมูลต&อผูGรับบริการเท&านั้น 

๒.๕ การสงวนสิทธิ์ของผูGใหGบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� 
๒.๕.๑ ผูGมีสิทธิเสนอราคาท่ีตGองการเสนอราคาในช&วงสุดทGายของการประมูลควรทําการเสนอ

ราคาก&อนเวลาสิ้นสุดการประมูลอย&างนGอย ๑ นาที ท้ังนี้เพ่ือเปPนการเผื่อเวลาสําหรับการเดินทางของขGอมูลท่ี
เขGาสู&ระบบ Server 

๒.๕.๒ จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาท่ีแสดงในระบบฐานขGอมูลกลางจากเครื่องแม&
ข&าย (Log file) เปPนหลักฐานแสดงการเสนอราคาเท&านั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท้ัง ๓ ฝKาย ไดGรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามขGอความและเง่ือนไขทุกประการตามหนังสือ
ฉบับนี้รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวขGองท้ังหมด เช&น เอกสารประกวดราคา เปPนตGน จึงไดGลงนามพรGอมท้ังประทับตรา
บริษัท (ถGามี) ไวGเปPนหลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเขGาร&วมการประมูลฯในวันและเวลาดังกล&าว 
  

ชื่อ.......................................................... ผูGรับบริการ 
               ( นางสาวบังอรรัตน�  เธียรญาณี   ) 
   ตําแหน&ง  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

 
       ชื่อ  ..........................................................ผูGใหGบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� 
                          (  นายทวี  ภพัูนเชือก    ) 
                      ตําแหน&ง    ......................................................... 
                   

ชื่อ  ..........................................................ผูGมีสิทธิเสนอราคา 
                                   (......................................................) 
                         ตําแหน&ง ......................................................... 

 
 
 


