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

  ด�วยโรงพยาบาลบุรีรัมย�   ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า  “จังหวัด”   มีความประสงค�จะประกวดราคา
ซ้ือเวชภัณฑ� “ยา” จํานวน ๒ รายการ ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�   โดยใช�สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคา
คงท่ีไม�จํากัดปริมาณ ตามรายการดังนี้   

๑. Quetiapine ๒๐๐ mg tablet  ๓๐ เม็ด/กล�อง      จํานวน  ๔,๐๐๐ กล�อง 
๒. Quetiapine ๒๕ mg tablet ๓๐ เม็ด/กล�อง   จํานวน  ๔,๐๐๐ กล�อง 

  ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต�องเปHนของแท� ของใหม� ไม�เคยใช�งานมาก�อน ไม�เปHนของเก�าเก็บ อยู�ในสภาพท่ี
จะใช�งานได�ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธ ี
การทางอิเล็กทรอนิกส�ฉบับนี้ โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนด ดังต�อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�   
  ๑.๑  รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒  แบบใบยื่นข�อเสนอการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�   
  ๑.๓  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
  ๑.๔  แบบสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม�จํากัดปริมาณ 
  ๑.๕  แบบหนังสือคํ้าประกัน 
      (๑)  หลักประกันซอง  
      (๒)  หลักประกันสัญญา    
   ๑.๖  บทนิยาม 
      (๑)  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกัน 
      (๒)  การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปHนธรรม 
   ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
       (๑)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี  ๑ 
       (๒)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ 

๒.  คุณสมบัติของผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคา 
 ๒.๑  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคาต�องเปHนผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส� 
 ๒.๒ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคาต�องไม�เปHนผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทาง

ราชการ และได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว  หรือไม�เปHนผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปHนผู�ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 



๒.๓  ผู�ประสงค�จะเสนอราคา ต�องไม�เปHนผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�ประสงค�จะเสนอราคา
ราคา รายอ่ืน   และ/หรือต�องไม�เปHนผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันระหว�างผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคากับผู�
ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�   หรือไม�
เปHนผู�กระทําการอันเปHนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปHนธรรม ตาม ข�อ ๑.๖ 

๒.๔ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคาต�องไม�เปHนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ
ไม�ยอมข้ึนศาลไทย     เว�นแต�รัฐบาลของผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช�นว�า
นั้น 

๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปHนคู�สัญญา ต�องไม�อยู�ในฐานะเปHนผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับ
รายจ�ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 

       ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปHนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ ซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  (e-Government Procurement:e-GP)  ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�
ของ 
กรมบัญชีกลางท่ีเว็ปไซด�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
                  ๒.๗ คู�สัญญาต�องรับจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว�นแต�การรับจ�ายเงินแต�ละครั้ง    ซ่ึงมีมูลค�าไม�
เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจรับจ�ายเงินเปHนเงินสดก็ได� 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปHน ๒ ส�วน คือ 

    ๓.๑ ส�วนท่ี ๑ อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีผู�ประสงค�จะเสนอราคาเปHนนิติบุคคล 
       (ก) ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง  การจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ�นส�วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
       (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล สําเนาหนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ� 
พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
  (๒) ในกรณีผู�ประสงค�จะเสนอราคาเปHนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล ให�ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเปHนหุ�นส�วน (ถ�ามี) สําเนา          
บัตรประจําตัวประชาชนของผู�เปHนหุ�นส�วน พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 
  (๓) ในกรณีผู�ประสงค�จะเสนอราคาเปHนผู�ประสงค�จะเสนอราคาร�วมกันในฐานะเปHนผู�ร�วมค�า 
ให�ยื่นสําเนาสัญญาของการเข�าร�วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร�วมค�า และในกรณีท่ีผู�เข�า   ร�วม
ค�าฝ_ายใดเปHนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช�สัญชาติไทย ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู�ร�วมค�าฝ_ายใดเปHนนิติบุคคล 
ให�ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว�ใน (๑) 
  (๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย� สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
  (๕) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได�ยื่นตามแบบในข�อ ๑.๗ (๑) 

๓.๒  ส�วนท่ี ๒ อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
(๑) แค็ตตาล็อกและแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข�อ ๔.๔ 

  (๒) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� โดยต�องลงนาม
พร�อมประทับตรา (ถ�ามี) จํานวน ๓ ชุด 



  (๓) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป̀ดอากรแสตมปaตามกฎหมายในกรณีท่ีผู�ประสงค�จะเสนอราคา
มอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนทําการแทน 
  (๔) หลักประกันซอง ตามข�อ ๕ 
  (๕) แบบใบยื่นข�อเสนอการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
  (๖) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได�ยื่นตามแบบในข�อ ๑.๗ (๒) 

๔. การเสนอราคา 
                    ๔.๑ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องยื่นข�อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�นี้ โดย
ไม�มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน ลงลายมือชื่อของผู�ประสงค�จะเสนอราคา
ให�ชัดเจน 
          ๔.๒ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น�อยกว�า ๑๒๐ วัน นับแต�วันยืนยัน
ราคาสุดท�าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องรับผิดชอบ
ราคาท่ีตนเสนอไว� และจะถอนการเสนอราคามิได� 
          ๔.๓ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องกําหนดเวลาส�งมอบพัสดุ ไม�เกิน ๓๐ วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซ้ือขาย  
                   ๔.๔ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องส�งแค็ตตาล็อก และแบบรูป และรายการละเอียด      
คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ� “ยา” จํานวน ๒ รายการ ไปพร�อมเอกสารส�วนท่ี ๑ และเอกสารส�วนท่ี ๒ 
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล�าวนี้จังหวัดจะยึดไว�เปHนเอกสารของทางราชการ 
                    สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให�พิจารณา หากเปHนสําเนารูปถ�ายจะต�องรับรองสําเนาถูกต�อง  โดย
ผู�มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค�จะขอดูต�นฉบับแคต
ตาล็อก    ผู�เสนอราคาจะต�องนําต�นฉบับมาให�คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

๔.๕ จะต�องส�งตัวอย�างของพัสดุท่ีเสนอ ตามท่ีระบจํานวนในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของยา เพ่ือใช�ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญาท้ังนี้จังหวัดจะไม�
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก�ตัวอย�างดังกล�าว ตัวอย�างท่ีเหลือหรือไม�ใช�แล�ว จังหวัดจะไม�คืนให�
แก�ผู�เสนอราคา  

๔.๖ ก�อนยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ผู�เสนอราคาควรตรวจดู  
ร�างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมด เสียก�อนท่ีจะ
ตกลงยื่นข�อเสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 

๔.๗ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�   
จ�าหน�าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว�ท่ีหน�าซองว�า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� เลขท่ี ........./๒๕๕๘  “ ยื่นต�อคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี ........................................................ระหว�างเวลา  ....................................
ณ งานธุรการ กลุ�มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย�  

เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�แล�ว จะไม�รับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

 



  คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�ประสงค�จะเสนอราคา
แต�ละรายว�าเปHนผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปHนผู�มี
ผลประโยชน�ร�วมกันระหว�างผู�ประสงค�จะเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ตามข�อ ๑.๖ (๑) 
ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�หรือไม� พร�อมท้ังตรวจสอบข�อเสนอตามข�อ ๓.๒ 
และแจ�งผู�ประสงค�จะเสนอราคาแต�ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับ 
หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว�า ผู�ประสงค�จะเสนอราคารับทราบแล�ว 
 
  หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคา ก�อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด�วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส�ว�า มีผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปHนการขัดขวางการ
แข�งขันราคาอย�างเปHนธรรมตาม ข�อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู�ประสงค�จะ  เสนอราคาหรือผู�มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปHนผู�มีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู�ประสงค�จะเสนอ
ราคา หรือผู�มีสิทธิเสนอราคาดังกล�าวเปHนผู�ท้ิงงาน 
  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีไม�ผ�านการคัดเลือกเบ้ืองต�น เพราะเหตุเปHนผู�ประสงค�จะเสนอราคา
ท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปHนผู� มีผลประโยชน�ร�วมกันระหว�าง               
ผู�ประสงค�จะเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส� หรือเปHนผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปHนการขัดขวางการแข�งขันราคา  อย�าง
เปHนธรรม หรือผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีไม�ผ�านคุณสมบัติทางด�านเทคนิค อาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล�าวต�อหัวหน�า
หน�วยงานท่ีจัดหาพัสดุ ภายใน ๓ วัน นับแต�วันท่ีได�รับแจ�งจากคณะกรรมการประกวดราคา      การวินิจฉัย
อุทธรณ�ของหัวหน�าหน�วยงานท่ีจัดหาพัสดุให�ถือเปHนท่ีสุด 
  หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคาว�า กระบวนการเสนอราคาซ้ือด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส�ประสบข�อขัดข�องจนไม�อาจดําเนินการต�อไปให�แล�วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว� คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให�ผู�แทนผู�มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต�อสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืน และเม่ือแก�ไขข�อขัดข�องแล�ว จะให�ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต�อไป จากข้ันตอนท่ีค�างอยู�ภายใน
เวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก�อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต�ต�องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว�นแต�คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว�ากระบวนการเสนอราคาจะไม�แล�วเสร็จได�โดยง�าย 
หรือข�อขัดข�องไม�อาจแก�ไขได� ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ี เพ่ือเริ่มต�นกระบวนการเสนอราคาใหม� โดยจะแจ�งให�ผู�มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ี
อยู�ในสถานท่ีนั่นทราบ 
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว�างการประกวด
ราคาฯ เพ่ือให�การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน�สูงสุดต�อทางราชการ 
     ๔.๘ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกให�เปHนผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องปฏิบัติ ดังนี้ 
      (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส� ท่ีได�ยื่นมาพร�อมกับซองข�อเสนอทางเทคนิค 
               (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�จะต�องเริ่มต�นตามรายการ
ดังนี้ 
 
 
   



ท่ี รายการ ราคาสูงสุด (บาท) 
๑ Quetiapine ๒๐๐ mg tablet  ๓๐ เม็ด/กล�อง ๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๒ Quetiapine ๒๕ mg tablet ๓๐ เม็ด/กล�อง ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ 

  
(๓) ราคาท่ีเสนอจะต�องเปHนราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ�ามี) รวมค�าใช�จ�ายท้ัง

ปวงไว�ด�วยแล�ว 
  (๔) ผู�มีสิทธิเสนอราคาหรือผู�แทนจะต�องมาลงทะเบียนเพ่ือเข�าสู�กระบวนการเสนอราคา   
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
  (๕) ผู�มีสิทธิเสนอราคาหรือผู�แทนท่ีมาลงทะเบียนแล�ว ต�อง LOG IN เข�าสู�ระบบ 
 
  (๖) ผู�มีสิทธิเสนอราคาหรือผู�แทนท่ี LOG IN แล�ว จะต�องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ี
เสนอในการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� จะต�องตํ่ากว�าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  และ
จะต�องเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) จากราคาสูงสุด ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้ง
ถัดๆ ไป จากราคาครั้งสุดท�ายท่ีเสนอลดแล�ว ตามรายการดังนี้ 
ท่ี รายการ ราคาสูงสุด (บาท) ราคาข้ันต่ํา  (บาท) เสนอราคาลดครั้ง

ต�อไป(บาท) 
๑ Quetiapine ๒๐๐ mg tablet  ๓๐ เม็ด/กล�อง ๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ 
๒ Quetiapine ๒๕ mg tablet ๓๐ เม็ด/กล�อง ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ 
  (๗) ห�ามผู�มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล�ว 
จะต�องยืนยันราคาต�อผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ราคาท่ียืนยันจะต�องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
  (๘) ผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีได�รับคัดเลือกให�เปHนผู�ชนะการเสนอราคา ต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�าย
ในการให�บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส�และค�าใช�จ�ายในการเดินทางของผู�ให�บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส� ท้ังนี้จะแจ�งให�ทราบในวันเสนอราคา 
                  (๙) ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมาเสนอราคา ในวันท่ี .............................................ต้ังแต�เวลา   
.................................. เปHนต�นไป ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ๕๕ ถนนรมย�บุรี ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย�ท้ังนี้ จะแจ�งนัดหมายตามแบบแจ�ง วัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.
๐๐๕)   ให�ทราบต�อไป 
         (๑๐) ผู�มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข�าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ของผู�
ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ท่ีแสดงไว�ในเว็ปไซด� www.gprocurement.go.th และผู�มีสิทธิเสนอราคา
ต�องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก�อนกําหนดวันเสนอราคา ท่ีเว็ปไซด�ของผู�ให�บริการตลาดกลาง              
อิเล็กทรอนิกส� ต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปHนต�นไป  
        ๕. หลักประกันซอง 

    ผู�ประสงค�จะเสนอต�องวางหลักประกันซองพร�อมกับการยื่นซองเอกสารด�านเทคนิค 
จํานวนตามรายการดังต�อไปนี้ 
ท่ี รายการ จํานวนเงิน(บาท) 
๑ Quetiapine ๒๐๐ mg tablet  ๓๐ เม็ด/กล�อง ๑๑๗,๐๐๐.๐๐ 
๒ Quetiapine ๒๕ mg tablet ๓๐ เม็ด/กล�อง ๔๒,๐๐๐.๐๐ 



โดยหลักประกันซองจะต�องมีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแต�วันยื่นซองข�อเสนอทางด�าน
เทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา   โดยใช�หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 

๕๑  เงินสด 
๕๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให�แก�จังหวัด โดยเปHนเช็คลงวันท่ี ท่ียื่นซองข�อเสนอทางด�านเทคนิค 

หรือก�อนหน�านั้นไม�เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร ในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน          

ข�อ ๑.๕ (๑) 
๕.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย�  ท่ีได�รับอนุญาตให�

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศ
ไทย   ซ่ึงได�แจ�งชื่อเวียนให�ส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแล�ว     โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดัง
ระบุในข�อ ๑.๕ (๑) 

๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
หลักประกันซองตามข�อนี้ จังหวัดจะคืนให�ผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคาหรือผู�คํ้าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน   นับถัดจากวันท่ีได�พิจารณาในเบ้ืองต�นเรียบร�อยแล�ว      เว�นแต�ผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคา
รายท่ีคัดเลือกไว�ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนให�ต�อเม่ือได�ทําสัญญา หรือข�อตกลง  หรือเม่ือผู�ประสงค�จะเสนอ
ราคาราคาได�พ�นจากข�อผูกพันแล�ว   

การคืนหลักประกันซองไม�ว�าในกรณีได ๆ จะคืนให�โดยไม�มีดอกเบ้ีย  

การยึดหลักประกันซองของผู�มีสิทธิเสนอราคาให�ดําเนินการในกรณีดังต�อไปนี้ 
๑. ผู�มีสิทธิเสนอราคา  ไม�ส�งผู�แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข�าสู�กระบวนการเสนอราคาตามวัน 

เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
๒. ผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีมาลงทะเบียนแล�ว ไม� LOG IN เข�าสู�ระบบ 
๓. ผู�มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล�ว  แต�ไม�มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเง่ือนไขท่ี

กําหนด โดยการเสนอราคาสูงกว�า หรือเท�ากับราคาเริ่มต�นการประมูล 
๔. ผู�มีสิทธิเสนอราคาไม�ลงลายมือช่ือใน แบบบก.๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท�ายในการ

เสนอราคา  
๖.  หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๖.๑  ในการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�นี้   จังหวัดจะพิจารณาตัดสิน

ด�วยราคาต่ําสุด ของเวชภัณฑ�ยาแต�ละรายการ     
   ๖.๒ หากผู�ประสงค�เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต�องตาม ข�อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ

เสนอราคาไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วนตามข�อ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�
ไม�ถูกต�องตาม ข�อ ๔ แล�ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม�รับพิจารณาข�อเสนอของผู�ประสงค�จะเสนอราคา
ราคารายนั้น   เว�นแต�เปHนข�อผิดพลาด   หรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสาร
ประกวดราคาซ้ือ ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�า
จะเปHนประโยชน�ต�อจังหวัดเท�านั้น 

   ๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม�พิจารณาราคาของผู�ประสงค�จะเสนอราคาโดยไม�มีการผ�อนผัน    
ในกรณีดังต�อไปนี้ 



     (๑) ไม�ปรากฏชื่อผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคารายนั้น ในบัญชีรับเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� หรือหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ของ
จังหวัด 

     (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนด     ในเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ท่ีเปHนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก�ผู�ประสงค�จะ
เสนอราคาราคารายอ่ืน 

    ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส� หรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคาหรือจังหวัด มีสิทธิให�ผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคา ชี้แจ�งข�อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะหรือข�อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคาได� จังหวัดมีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาหรือไม�
ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล�าว ไม�มีความเหมาะสม หรือไม�ถูกต�อง 

   ๖.๕ จังหวัดทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได� และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส� โดยไม�พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได� สุดแต�จะ
พิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน�ของทางราชการเปHนสําคัญ และให�ถือว�าการตัดสินของจังหวัดเปHนเด็ดขาด          
ผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคาจะเรียกร�องค�าเสียหายใดๆ มิได� รวมท้ังจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� และลงโทษผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคาเปHนผู�ท้ิงงาน ไม�ว�าจะเปHนผู�
ประสงค�จะเสนอราคาราคาท่ีได�รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุให�เชื่อได�ว�าการเสนอราคากระทําการ
โดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเปHนเท็จ หรือใช�ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน    
เปHนต�น  

   ๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏข�อเท็จจริง   ภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือ   ด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส�ว�า ผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคาท่ีมิสิทธิได�รับการคัดเลือก เปHนผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคาท่ีมี
ผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคารายอ่ืน หรือเปHนผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันระหว�างผู�ประสงค�
จะเสนอราคาราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส� หรือเปHนผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคาท่ีกระทําการอันเปHนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�าง
เปHนธรรม ตามข�อ ๑.๖ จังหวัดมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคาท่ีมีสิทธิได�รับการคัดเลือก
ดังกล�าว  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษ  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาราคารายนั้นเปHนผู�ท้ิงงาน   

๗.  การทําสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม�จํากัดปริมาณ 
 ๗.๑  ในกรณีท่ีผู�ชนะการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  สามารถส�งมอบ

สิ่งของได�ครบถ�วน ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต�วันท่ีทําข�อตกลงซ้ือ จังหวัดอาจจะพิจารณา
จัดทําข�อตกลง  เปHนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข�อ ๑.๔ ก็ได� 

 
 
 
 
 
 



 ๗.๒ ในกรณีท่ีผู�ชนะการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�   ไม�สามารถส�งมอบ
สิ่งของได�ครบถ�วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว�าไม�สมควรจัดทําข�อตกลงเปHนหนังสือ 
ตามข�อ ๗.๑ ผู�ชนะการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�จะต�องทําสัญญาจะซ้ือจะขาย ตามแบบ
สัญญาดังระบุในข�อ ๑.๔ หรือในกรณีท่ีหน�วยงานระดับจังหวัด ท่ีรวมกันประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส� ให�ผู�ชนะการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ทําสัญญากับจังหวัดเจ�าของ
งบประมาณแต�ละจังหวัดโดยตรง ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�ง  และจะต�องวางหลักประกันสัญญา
เปHนจํานวนเงินเท�ากับร�อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ได�ให�จังหวัด
ยึดถือไว�ในขณะทําสัญญาโดยใช�หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 

(๑)  เงินสด 
(๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให�แก�จังหวัด โดยเปHนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก�อนหน�านั้น ไม�

เกิน   ๓   วันทําการของทางราชการ 
(๔) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน      

ข�อ ๑.๕(๑) 
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย� ท่ีได�รับอนุญาตให�

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย  
ซ่ึงได�แจ�งเวียนชื่อให�ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน        
ข�อ ๑.๕ (๒) 

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให�โดยไม�มีดอกเบ้ีย  ภายใน ๑๕ วัน   นับถัดจากวันท่ีคู�สัญญาพ�นจากข�

อ ผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายแล�ว 

๘.  อัตราค�าปรับ 
ค�าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข�อ ๑๐   ให�คิดในอัตราร�อยละ ๐.๒๐ ต�อวัน 

๙.  การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
ผู�ชนะการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงได�ทําข�อตกลงเปHนหนังสือหรือทํา

สัญญาจะซ้ือจะขายตามแบบดังระบุในข�อ ๑.๔ แล�วแต�กรณี   จะต�องรับประกันความชํารุดบกพร�องของสิ่งของ
ท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๑ ปp นับถัดจากวันท่ีผู�ซ้ือรับมอบ  โดยผู�ขายต�องรีบจัดการ ซ�อม
แซมแก�ไขให�ใช�การได�ดีดังเดิม    ภายใน ๓๐ วัน     นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพร�อง   

๑๐.  ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
   ๑๐.๑ เงินค�าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ โดยใช�เงินนอกงบประมาณ หมวดเงินโครงการ

หลักประกันสุขภาพถ�วนหน�า (UC) ประจําปp ๒๕๕๘-๒๕๕๙   
   การลงนามในสัญญา จะกระทําได�ต�อเม่ือจังหวัดได�รับอนุมัติเงินบํารุงโรงพยาบาล หรือเงิน

หลักประกันสุขภาพถ�วนหน�าแล�วเท�านั้น 
 
 
 



  ๑๐.๒ เม่ือจังหวัดได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เปHนผู�ขาย และได�ตกลงซ้ือสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�แล�ว ถ�าผู�ขายจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข�ามาจากต�าง
ประเทศ  และของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให�บริการรับได�ตามท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู�เสนอราคาซ่ึงเปHนผู�ขายจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วย    
การส�งเสริมการพาณิชย�นาวี ดังนี้ 

๑. แจ�งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล�าว เข�ามาจากต�างประเทศ ต�อกรมเจ�าท�าภายใน 
๗ วัน นับต้ังแต�วันท่ีผู�ขายสั่งหรือซ้ือของจากต�างประเทศ เว�นแต�เปHนของท่ีรัฐมนตรี ว�าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

๒. จัดการให�สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือ
ไทย    จากต�างประเทศมายังประเทศไทย เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจาก กรมเจ�าท�าให�บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปHน ของท่ีรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

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

  ๑๐.๓ ผู�เสนอราคาซ่ึงได�ยื่นเอกสารประกวดราคา ด�วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส� ต�อจังหวัด  
แล�วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได�  และเม่ือได�รับการคัดเลือกให�เข�าเสนอราคาแล�วต�องเข�าร�วม
เสนอราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ข�อ ๔.๗ (๓) (๔) และ (๕)  มิฉะนั้นจังหวัดจะ
ริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี )  รวมท้ังอาจพิจารณาให�
เปHนผู�ท้ิงงานได� หากมีพฤติกรรมเปHนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปHนธรรม 

๑๐.๔  ผู�เสนอราคาซ่ึงจังหวัดได�คัดเลือกแล�ว  ไม�ไปทําสัญญา หรือข�อตกลง    ภายในเวลาท่ี
ทางราชการกําหนดดังระบุไว�ในข�อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกร�องจากผู�ออกหนังสือคํ้าประกัน
ซองทันที    และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให�เปHนผู�ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๕ จังหวัดมีสิทธิท่ีจะแก�ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข�อกําหนดในแบบสัญญา ให�เปHนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 
       

                                                                                                               
จังหวัดบุรีรัมย�  

 ๑๒ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 
 

ผู�ประสงค�จะเสนอราคา หมายถึง ผู�ขายหรือผู�รับจ�าง ท่ีเข�ารับการคัดเลือกจากหน�วยงานท่ีจะ
จัดหาพัสดุ เพ่ือเปHนผู�มีสิทธิเสนอราคา 

ผู�มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกจากหน�วยงานท่ีจะ
จัดหาพัสดุ ให�เปHนผู�มีสิทธิเสนอราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 

 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามข�อ ๕ ให�หน�วยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเปHน ๒ ช�วงเวลา
ติดต�อกัน คือ ช�วงแรก ต้ังแต�วันยื่นซองข�อเสนอทางด�านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท�าย (วันเสนอราคา) 
และนับต�อเนื่องกันในช�วงท่ีสอง คือ ต้ังแต�วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท�าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
ตัวอย�างเช�น กําหนดวันยื่นซองข�อเสนอทางด�านเทคนิค วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี 
๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และกําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต�วันยืนยันราคาสุดท�าย การนับระยะเวลา คํ้าประกัน
ซองคือ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต�อเนื่องในช�วงท่ีสอง ให�เริ่มนับต้ังแต�
วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับ
หลักประกันซอง คือ ต้ังแต�วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

    * คําว�า “กรม” หมายถึง หน�วยงานผู�ดําเนินการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึง
อาจเลือกใช�คําอ่ืนเช�น “จังหวัด” “สํานักงาน” ได�ตามความเหมาะสม และให�ใช�คําดังกล�าวในส�วน ท่ีเก่ียวข�อง
ท้ังหมด 

     ** ให�หัวหน�าหน�วยงานผู�ดําเนินการประกวดราคาซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�เลือกใช�ตาม     
ความจําเปHน  

      *** ให�ระบุชื่อกรม จังหวัด ส�วนราชการ หรือหน�วยงานท่ีจัดหา พร�อมประทับตราชื่อส�วน
ราชการ โดยหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุเปHนผู�ลงชื่อย�อกํากับตรา 

      **** การใช�ดุลพินิจตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ข�อ ๖.๕ หน�วยงานจะต�องใช�ดุลพินิจโดยชอบด�วย
กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวข�อง ประกอบกับต�องมีหลักฐานและข�อเท็จจริงท่ีชัดเจนโดยปราศจากข�อโต�แย�งใน
ด�านคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดว�า สินค�า บริการ งานจ�างดังกล�าวไม�เปHนประโยชน�ต�อทาง
ราชการ 

     สําหรับเง่ือนไขคุณสมบัติของผู�ประสงค�จะเสนอราคา ตามข�อ ๒.๖ – ๒.๘ เปHนไปตามแนวทางท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                การเสนอลดราคาข้ันต�า (Minimum Bid) ให�หน�วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการเสนอลด
ราคาข้ันตํ่าแต�ละครั้งในอัตราร�อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
หากคานวณแล�วมีเศษของหลักหน�วยนับใดๆ ให�ปvดเศษดังกล�าวเปHนหน�วยนับนั้น โดยไม�ต�องมีเศษของแต�ละ 
หน�วยนับ เพ่ือความชัดเจน และปwองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต�าแต�ละครั้ง เช�น กรณีราคา 
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คานวณ  ร�อยละ ๐.๒ ได�เท�ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท 
ให�กาหนดการเสนอลดราคาข้ันต�า (Minimum Bid) ไม�น�อยกว�าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของ 
การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คานวณร�อยละ ๐.๒ ได�เท�ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให�กาหนดการเสนอ 
ลดราคาข้ันต�า (Minimum Bid) ไม�น�อยกว�าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คานวณร�อยละ ๐.๒ ได�เท�ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให�กาหนดการเสนอลดราคาข้ันต�า 
(Minimum Bid) ไม�น�อยกว�าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ผู�เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันต�าสูงกว�า 
ราคาข้ันต�าท่ีกาหนดได� เช�น กรณีกาหนดการเสนอลดราคาข้ันต�า (Minimum Bid) ไม�น�อยกว�าครั้งละ 



๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู�เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได�ครั้งละมากกว�า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได�  
และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต�องเสนอลดราคาตามท่ีกาหนดจากราคาครั้งสุดท�ายท่ีเสนอลดแล�ว สาหรับ
กรณีการจัดหาพัสดุท่ีหน�วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุกาหนดให�เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต�อหน�วย เห็น
ควรให�หน�วยงานกาหนดให�เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพ่ือให�สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ�ดังกล�าวข�างต�นได� 
 


