
 

 

 

                                             (ร�าง) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย� 
                   เรื่อง    ประกวดราคาซ้ือ Sodium chloride ๐.๙% Irrigation ๑๐๐๐ ml และ  
                              Sodium chloride ๐.๙% Injection ๑๐๐๐ mlโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0  
                               (e-bidding) 
 

                  จังหวัดบุรีรัมย0 มีความประสงค0 ประกวดราคาซ้ือ  Sodium chloride ๐.๙% Irrigation 
๑๐๐๐ ml และ Sodium chloride ๐.๙% Injection ๑๐๐๐ mlโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0        
(e-bidding)  โดยใช>สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไมCจํากัดปริมาณ ตามรายการ ดังนี้ 
  

๑.  Sodium chloride ๐.๙% Irrigation ๑๐๐๐ ml      จํานวน    ๖๐๐,๘๐๐ ถุง 
๒.  Sodium chloride ๐.๙% Injection ๑๐๐๐ ml         จํานวน    ๘๘๖,๖๐๐ ถุง 

 
ผู>มีสิทธิเสนอราคาจะต>องมีคุณสมบัติ ดังตCอไปนี้ 
๑. เปNนผู>มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดังกลCาว 

๒. ไมCเปNนผู>ท่ีถูกระบุชื่อไว>ในบัญชีรายชื่อผู>ท้ิงงานของทางราชการ และได>แจ>งเวียนชื่อแล>ว 

๓. ไมCเปNนผู>มีผลประโยชน0รCวมกันกับผู>ยื่นข>อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข>ายื่นข>อเสนอให>แกCจังหวัด
บุรีรัมย0 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0 หรือไมCเปNนผู>กระทําการอันเปNนการขัดขวางการแขCงขัน
ราคาอยCางเปNนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0ครั้งนี้ 

๔. ไมCเปNนผู>ได>รับเอกสิทธิ์หรือความคุ>มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมCยอมข้ึนศาลไทย เว>นแตCรัฐบาล
ของผู>เสนอราคาได>มีคําสั่งให>สละสิทธิ์ความคุ>มกันเชCนวCานั้น 

๕. ผู>เสนอราคาต>องไมCเปNนผู>ท่ีถูกประเมินสิทธิผู>เสนอราคาในสถานะท่ีห>ามเข>าเสนอราคา
และห>ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข>าเปNนคูCสัญญาต>องไมCอยูCในฐานะเปNนผู>ไมCแสดงบัญชีรายรับ
รายจCาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจCายไมCถูกต>องครบถ>วนในสาระสําคัญ 

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข>าเปNนคูCสัญญากับหนCวยงานภาครัฐ ซ่ึงได>ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ>าง ด>วยระบบอิเล็กทรอนิกส0 (e-Government Procurement : e-GP) ต>องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส0ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต0ศูนย0ข>อมูลจัดซ้ือจัดจ>างภาครัฐ 

๘. คูCสัญญาต>องรับและจCายเงินผCานบัญชีธนาคาร เว>นแตCการจCายเงินแตCละครั้งซ่ึงมีมูลคCาไมC
เกิน สามหม่ืนบาทคูCสัญญาอาจจCายเปNนเงินสดก็ได> 

                      กําหนดยื่นข>อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ>างภาครัฐด>วยอิเล็กทรอนิกส0 ในวันท่ี 
........................ ต้ังแตCเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

 

 

 

       /ผู>สนใจ... 



-๒- 
 

 
ผู>สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0โดยดาวน0โหลดเอกสารทางระบบ

จัดซ้ือจัดจ>างภาครัฐด>วยอิเล็กทรอนิกส0กCอนการเสนอราคา ในวันท่ี .................................. ถึงวันท่ี .....................  
ดูรายละเอียดได>ท่ีเว็บไซต0 www.brh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรอืสอบถามทางโทรศัพท0
หมายเลข ๐-๔๔๖๑-๕๐๐๒ ตCอ ๒๐๘๔ ในวันและเวลาราชการ 

 
                                        ประกาศ ณ วันท่ี       มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

เลขท่ี ............./๒๕๕๙ 
ประกวดราคาซ้ือ Sodium chloride ๐.๙% Irrigation ๑๐๐๐ ml และ Sodium chloride ๐.๙% 

Injection ๑๐๐๐ ml โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 
ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย�   

ลงวันท่ี   ........... มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

           จังหวัดบุรีรัมย0 ซ่ึงตCอไปนี้เรียกวCา "จังหวัด" มีความประสงค0จะ ประกวดราคาซ้ือ Sodium 
chloride ๐.๙% Irrigation ๑๐๐๐ ml และ Sodium chloride ๐.๙% Injection ๑๐๐๐ mlโดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส0 (e-bidding) โดยใช>สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไมCจํากัดปริมาณ ในระยะเวลา ๑๒ 
เดือน ตามรายการ ดังนี้ 

๑.  Sodium chloride ๐.๙% Irrigation ๑๐๐๐ ml          จํานวน ๖๐๐,๘๐๐ ถุง 
๒.  Sodium chloride ๐.๙% Injection ๑๐๐๐ ml   จํานวน  ๘๘๖,๖๐๐ ถุง 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต>องเปNนของแท> ของใหมC ไมCเคยใช>งานมากCอน ไมCเปNนของเกCาเก็บ อยูCใน
สภาพท่ีจะใช>งานได>ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว>ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด>วยวิธี การ
ทางอิเล็กทรอนิกส0ฉบับนี้ โดยมีข>อแนะนําและข>อกําหนด ดังตCอไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท(ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
  ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒  แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว>ในระบบการจัดซ้ือจัดจ>างภาครัฐด>วยอิเล็กทรอนิกส0 
  ๑.๓  แบบสัญญาซ้ือขาย 
  ๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน 
      (๑)  หลักประกันการเสนอราคา 
      (๒)  หลักประกันสัญญา   
   ๑.๕  บทนิยาม 
      (๑)  ผู>เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน0รCวมกัน 
      (๒)  การขัดขวางการแขCงขันราคาอยCางเปNนธรรม 
   ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
       (๑)  บัญชีเอกสารสCวนท่ี  ๑ 
       (๒)  บัญชีเอกสารสCวนท่ี ๒ 

๒.  คุณสมบัติของผู(เสนอราคา 
 ๒.๑  ผู>เสนอราคาต>องเปNนผู>มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0 ดังกลCาว 
 ๒.๒ ผู>เสนอราคาต>องไมCเปNนผู>ท่ีถูกระบุชื่อไว>ในบัญชีรายชื่อผู>ท้ิงงานของทางราชการและได>

แจ>งเวียนชื่อแล>ว หรือไมCเปNนผู>ท่ีได>รับผลของการสั่งให>นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปNนผู>ท้ิงงานตามระเบียบของ ทาง
ราชการ  

๒.๓  ผู>เสนอราคาต>องไมCเปNนผู>มีผลประโยชน0รCวมกันกับผู>เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0หรือไมCเปNนผู>กระทําการอันเปNนการขัดขวางการแขCงขันราคาอยCางเปNนธรรม ตาม
ข>อ ๑.๕ 



 
๒.๔ ผู>เสนอราคาต>องไมCเปNนผู>ได>รับเอกสิทธิ์หรือความคุ>มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมCยอมข้ึนศาลไทย 

เว>นแตCรัฐบาลของผู>เสนอราคาได>มีคําสั่งให>สละสิทธิ์และความคุ>มกันเชCนวCานั้น 
๒.๕ ผู>เสนอราคาต>องไมCเปNนผู>ท่ีถูกประเมินสิทธิผู>เสนอราคาในสถานะท่ีห>ามเข>าเสนอราคและ

ห>ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข>าเปNนคูCสัญญาต>องไมCอยูCในฐานะเปNนผู>ไมCแสดงบัญชีรายรับ

รายจCาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจCายไมCถูกต>องครบถ>วนในสาระสําคัญ 
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข>าเปNนคูCสัญญากับหนCวยงานภาครัฐซ่ึงได>ดําเนินการจัดซ้ือจัด

จ>าง ด>วยระบบอิเล็กทรอนิกส0 (e-Government Procurement : e-GP) ต>องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส0 ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต0ศูนย0ข>อมูลจัดซ้ือจัดจ>างภาครัฐ 
                   ๒.๘ คูCสัญญาต>องรับและจCายเงินผCานบัญชีธนาคาร เว>นแตCการจCายเงินแตCละครั้งซ่ึงมีมูลคCา ไมC
เกินสามหม่ืนบาทคูCสัญญาอาจจCายเปNนเงินสดก็ได> 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู>เสนอราคาจะต>องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร>อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จ>างภาครัฐด>วยอิเล็กทรอนิกส0 แยกเปNน ๒ สCวน คือ 
๓.๑  ส�วนท่ี ๑ อย�างน(อยต(องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
(๑)  ในกรณีผู>เสนอราคาเปNนนิติบุคคล 
      (ก)  ห>างหุ>นสCวนสามัญหรือห>างหุ>นสCวนจํากัด  ให>ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ>นสCวนผู>จัดการ  ผู>มีอํานาจควบคุม (ถ>ามี) พร>อมรับรองสําเนาถูกต>อง 
      (ข) บริษัทจํากัดหรือ บริษัทมหาชนจํากัด  ให>ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณห0สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู>จัดการผู>มีอํานาจควบคุม(ถ>ามี)และบัญชีผู>ถือหุ>นรายใหญC     
พร>อมรับรองสําเนาถูกต>อง 

(๒)  ในกรณีผู>เสนอราคาเปNนบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลท่ีมิใชCนิติบุคคล  ให>ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู>นั้น สําเนาข>อตกลงท่ีแสดงถึงการเข>าเปNนหุ>นสCวน (ถ>ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู>เปNนหุ>นสCวน  พร>อมท้ังรับรองสําเนาถูกต>อง 

(๓) ในกรณีผู>เสนอราคาเปNนผู>เสนอราคารCวมกันในฐานะเปNนผู>รCวมค>า  ให>ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข>ารCวมค>าสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู>รCวมค>าและในกรณีท่ีผู>เข>ารCวมค>าฝeายใดเปNนบุคคลธรรมดาท่ี
มิใชCสัญชาติไทยก็ให>ยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผู>รCวมค>าฝeายใดเปNนนิติบุคคลให>ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว>ใน (๑) 

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                       (๔.๑)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย0 สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคCาเพ่ิม 

(๕)  บัญชีเอกสารสCวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได>ยื่นตามแบบใน ข>อ ๑.๗ (๑) 
๓.๒  ส�วนท่ี ๒ อย�างน(อยต(องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
  (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม ข>อ ๔.๓ 
  (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปgดอากรแสตมปhตามกฎหมาย   ในกรณีท่ีผู>เสนอราคามอบอํานาจ

ให>บุคคลอ่ืนทําการแทน 
  (๓)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข>อ ๕ 
  (๔)  บัญชีเอกสารสCวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได>ยื่นพร>อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ>าง

ภาครัฐด>วยอิเล็กทรอนิกส0ตามแบบในข>อ ๑.๖ (๒)    
 



 

๔.การเสนอราคา 
๔.๑ ผู>เสนอราคาต>องยื่นข>อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ>างภาครัฐด>วย

อิเล็กทรอนิกส0ตามแบบท่ีกําหนดไว>ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด>วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0นี้ โดยไมCมี
เง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต>องกรอกข>อความให>ถูกต>องครบถ>วนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส0 หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู>เสนอราคา โดยไมCต>องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)    

๔.๒ ผู>เสนอราคาจะต>องเสนอราคาเปNนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตCอหนCวย และหรือตCอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว>ท>ายใบเสนอราคาให>ถูกต>อง โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคCาภาษีมูลคCาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คCาขนสCง คCาจดทะเบียน และคCาใช>จCายอ่ืนๆ ท้ังปวง 
จนกระท่ังสCงมอบพัสดุให> ณ กลุCมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย0 

ราคาท่ีเสนอ จะต>องเสนอกําหนดยืนราคาไมCน>อยกวCา ๑๒๐ วัน นับแตCวันเสนอราคา        
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู>เสนอราคาต>องรับผิดชอบราคาท่ีตนได>เสนอไว>และจะถอนการเสนอราคามิได> 

๔.๓ ผู>เสนอราคาจะต>องเสนอกําหนดเวลาสCงมอบพัสดุ ไมCเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาซ้ือขาย 

๔.๔ ผู>เสนอราคาจะต>องสCงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ เวชภัณฑ0ยา Sodium chloride ๐.๙% Irrigation ๑๐๐๐ ml และ Sodium chloride ๐.๙% Injection 
๑๐๐๐ mlไปพร>อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ>างภาครัฐด>วยอิเล็กทรอนิกส0เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกลCาวนี้ จังหวัดจะยึดไว> เปNนเอกสารของทางราชการ 

 สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให>พิจารณา หากเปNนสําเนารูปถCายจะต>องรับรองสําเนาถูกต>อง โดย
ผู>มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0 มีความ
ประสงค0จะขอดูต>นฉบับแคตตาล็อก ผู>เสนอราคาจะต>องนําต>นฉบับมาให>คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0ตรวจสอบภายใน ๒ วัน 

    ๔.๕ ผู>เสนอราคาจะต>องสCงตัวอยCางของพัสดุท่ีเสนอ จํานวนรายการละ ๑๐ หนCวย
บรรจุ และรายละเอียดประกอบรายการตามท่ีสCวนราชการกําหนด เพ่ือใช>ในการตรวจทดลองหรือประกอบการ
พิจารณาและหรือประกอบสัญญา ในวันท่ี ........................ ต้ังแตCเวลา ........................ น. ถึงเวลา 
........................ น. ณ งานธุรการเภสัชกรรม กลุCมงานเภสัชกรรม ชั้น ๕ โรงพยาบาลบุรีรัมย0 ท้ังนี้ จังหวัดจะไมC
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกCตัวอยCางดังกลCาว ตัวอยCางท่ีเหลือหรือไมCใช>แล>ว จังหวัดจะคืนให>แกC
ผู>เสนอราคา 

    ๔.๖ กCอนการเสนอราคา ผู>เสนอราคาควรตรวจดูรCางสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให>ถ่ีถ>วนและเข>าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0ท้ังหมดเสียกCอนท่ีจะตกลงยื่น
ข>อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส00 

    ๔.๗ ผู>เสนอราคาจะต>องยื่นข>อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ>างภาครัฐด>วย
อิเล็กทรอนิกส0 ในวันท่ี ........................  ต้ังแตCเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 
                        เม่ือพ>นกําหนดเวลายื่นข>อเสนอแล>ว จะไมCรับเอกสารการยื่นข>อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด     

                       คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0 จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู>เสนอราคาแตCละรายวCา เปNนผู>เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน0รCวมกันกับผู>เสนอราคารายอ่ืน ตามข>อ 
๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไมC 
 



 
 
                     หากปรากฏตCอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0กCอนหรือ ในขณะท่ี
มีการพิจารณาข>อเสนอวCา มีผู>เสนอราคารายใดกระทําการอันเปNนการขัดขวางการแขCงขันราคาอยCางเปNนธรรม
ตามข>อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวCามีการกระทําอันเปNนการขัดขวางการแขCงขันราคาอยCางเปNนธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู>เสนอราคารายนั้นออกจากการเปNนผู>เสนอราคา และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษ 
ผู>เสนอราคาดังกลCาวเปNนผู>ท้ิงงาน เว>นแตCคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได>วCาผู>เสนอราคารายนั้นเปNนผู>ท่ีให>ความ
รCวมมือเปNนประโยชน0ตCอการพิจารณาของทางราชการและมิได>เปNนผู>ริเริ่มให>มีการกระทําดังกลCาว 
                     ผู>เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปNนผู>เสนอราคา เพราะเหตุเปNนผู>เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน0รวมกันกับผู>เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือ ด>วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส0 หรือเปNนผู>เสนอราคาท่ีกระทําการอันเปNนการขัดขวางการแขCงขันราคาอยCางเปNนธรรม อาจ
อุทธรณ0คําสั่งดังกลCาวตCอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตCวันท่ีได>รับแจ>งจากสCวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ0
ของปลัดกระทรวงให>ถือเปNนท่ีสุด 

ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด>วยกับคําคัดค>านของผู>อุทธรณ0และเห็นวCา การยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได>ดําเนินการไปแล>วจะเปNนประโยชน0แกCทางราชการอยCางยิ่งให>ปลัดกระทรวง
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลCาวได>    

  ๔.๘ ผู>เสนอราคาจะต>องปฏิบัติ ดังนี้      
(๑)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว>ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0 
(๒) ราคาท่ีเสนอจะต>องเปNนราคาท่ีรวมภาษีมูลคCาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ>ามี) รวมคCาใช>จCายท้ัง

ปวงไว>ด>วยแล>ว 
(๓) ผู>เสนอราคาจะต>องลงทะเบียนเพ่ือเข>าสูCกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
(๔)  ห>ามผู>เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
(๕)  ผู>เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข>าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด>วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0 ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว>ในเว็บไซต0 www.gprocurement.go.th 

๕. หลักประกันซอง 
                        ผู>เสนอราคาต>องวางหลักประกันการเสนอราคาพร>อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจ>างภาครัฐด>วยอิเล็กทรอนิกส0 ตามจํานวนดังนี้ 
             ๑. Sodium chloride ๐.๙% Irrigation ๑๐๐๐ ml จํานวน ๘๗๑,๑๖๐.๐๐ บาท                  
(แปดแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร>อยหกสิบบาทถ>วน)  
             ๒.  Sodium chloride ๐.๙% Injection ๑๐๐๐ ml จํานวน  ๑,๔๑๘,๕๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล>านสี่
แสนหนึ่งหม่ืนแปดพันห>าร>อยหกสิบบาทถ>วน)                    
                   โดยใช>หลักประกันอยCางหนึ่งอยCางใดดังตCอไปนี้ 
                      ๕.๑ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส0ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดัง
ระบุในข>อ ๑.๔ (๑) 

๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจCายให>แกCจังหวัด โดยเปNนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจ>างภาครัฐด>วยอิเล็กทรอนิกส0 หรือกCอนหน>านั้นไมCเกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร 

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
กรณีท่ีผู>เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจCายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปNนหลักประกัน

การเสนอราคา ผู>เสนอราคาจะต>องสCงต>นฉบับเอกสารดังกลCาวมาให>สCวนราชการตรวจสอบความถูกต>อง ในวันท่ี 
........................ ต้ังแตCเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.  



 
หลักประกันการเสนอราคาตามข>อนี้ จังหวัดจะคืนให>ผู>เสนอราคาหรือผู>คํ้าประกันภายใน ๑๕ 

วัน นับถัดจากวันท่ีได>พิจารณาในเบ้ืองต>นเรียบร>อยแล>ว เว>นแตCผู>เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว> ๓ ลําดับแรก     
จะคืนให>ตCอเม่ือได>ทําสัญญาหรือข>อตกลง หรือเม่ือผู>เสนอราคาได>พ>นจากข>อผูกพันแล>ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมCวCาในกรณีใด ๆ จะคืนให>โดยไมCมีดอกเบ้ีย 
 
๖. หลักเกณฑ�และสิทธิ์ในการพิจารณาผู>มีสิทธิเสนอราคา   

           ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข>อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0ครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช>หลักเกณฑ0 ราคารวมตํ่าสุดของยาแตCละรายการ 

           ๖.๒ หากผู>เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมCถูกต>องตามข>อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข>อเสนอ
ไมCถูกต>อง หรือไมCครบถ>วนตามข>อ ๓ หรือยื่นข>อเสนอไมCถูกต>องตามข>อ ๔ แล>ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0จะไมCรับพิจารณาราคาของผู>เสนอราคารายนั้น เว>นแตCเปNนข>อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน>อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาด>วยวิธียื่นข>อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส0ในสCวนท่ีมิใชCสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวCาจะเปNนประโยชน0ตCอจังหวัดเทCานั้น 

          ๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไมCพิจารณาข>อเสนอของผู>เสนอราคาโดยไมCมีการผCอนผัน ในกรณี
ดังตCอไปนี้ 

           (๑) ไมCปรากฏชื่อผู>เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู>รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0ทาง
ระบบการจัดซ้ือจัดจ>างด>วยอิเล็กทรอนิกส0 หรือบัญชีรายชื่อผู>ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0ทางระบบ
การจัดซ้ือจัดจ>างด>วยอิเล็กทรอนิกส0ของจังหวัด 

           (๒) ไมCกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส0อยCางหนึ่งอยCางใด หรือท้ังหมดการ
เสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ>างด>วยอิเล็กทรอนิกส0 

            (๓) เสนอรายละเอียดแตกตCางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส0ท่ีเปNนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให>เกิดความได>เปรียบเสียเปรียบแกCผู>เสนอราคารายอ่ืน 

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0หรือจังหวัดมีสิทธิให>ผู>เสนอราคาชี้แจงข>อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข>อเท็จจริงอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวข>องกับผู>เสนอราคาได> จังหวัดมีสิทธิท่ีจะไมCรับราคาหรือไมCทําสัญญา หากหลักฐานดังกลCาวไมCมีความ
เหมาะสม หรือไมCถูกต>อง 

   ๖.๕ จังหวัด ทรงไว>ซ่ึงสิทธิท่ีจะไมCรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมด ก็ได> และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0 โดยไมCพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได> สุดแตCจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน0
ของทางราชการเปNนสําคัญ และให>ถือวCาการตัดสินของ จังหวัดเปNนเด็ดขาด ผู>เสนอราคาจะเรียกร>อง 
คCาเสียหายใดๆ มิได> รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0และลงโทษผู>เสนอราคา
เปNนผู>ท้ิงงาน ไมCวCาจะเปNนผู>เสนอราคาท่ีได>รับการคัดเลือกหรือไมCก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได>วCาการยื่นเสนอราคา
กระทําการโดยไมCสุจริต เชCน การเสนอเอกสารอันเปNนเท็จ หรือใช>ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่น
ข>อเสนอแทน เปNนต>น  

 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข>อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข>อเสนอวCา ผู>เสนอราคาท่ีมีสิทธิ 
ได>รับการคัดเลือกเปNนผู>เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน0รCวมกันกับผู>เสนอราคารายอ่ืน หรือเปNนผู>เสนอราคาท่ีกระทํา
การอันเปNนการขัดขวางการแขCงขันราคาอยCางเปNนธรรม ตามข>อ ๑.๕ จังหวัดมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู>เสนอ
ราคาท่ีได>รับคัดเลือกรายดังกลCาวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู>เสนอราคารายนั้นเปNนผู>ท้ิงงาน 

 
 



            
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวCาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได>

ดําเนินการไปแล>วจะเปNนประโยชน0แกCทางราชการอยCางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล     
การเสนอราคาดังกลCาวได> 

๗. การทําสัญญาซ้ือขาย 
๗.๑ ในกรณีท่ีผู>ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0 สามารถสCงมอบสิ่งของได>ครบถ>วน 

ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตCวันท่ีทําข>อตกลงซ้ือ จังหวัดจะพิจารณาจัดทําข>อตกลงเปNนหนังสือ 
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข>อ ๑.๓ ก็ได> 

๗.๒ ในกรณีท่ีผู>ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0ไมCสามารถสCงมอบสิ่งของได>ครบถ>วน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวCาไมCสมควรจัดทําข>อตกลงเปNนหนังสือ ตามข>อ ๗.๑       
ผู>ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0จะต>องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข>อ ๑.๓ กับจังหวัด
ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได>รับแจ>งและจะต>องวางหลักประกันสัญญาเปNนจํานวนเงินเทCากับร>อยละ ๕ 
ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0ได>ให>จังหวัดยึดถือไว>ในขณะทําสัญญา โดยใช>หลักประกันอยCาง
หนึ่งอยCางใดดังตCอไปนี้ 

(๑)  เงินสด 
(๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจCายให>แกCจังหวัด โดยเปNนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกCอนหน>านั้น ไมCเกิน 

๓ วันทําการของทางราชการ 
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข>อ 

๑.๔ (๒) 
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหCงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย0ท่ีได>รับอนุญาตให>ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย0และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหCงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหCงประเทศไทยแจ>งเวียนให>สCวน
ราชการตCางๆ ทราบแล>ว โดยอนุโลมให>ใช>ตามตัวอยCางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ. กําหนด  

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให>โดยไมCมีดอกเบ้ีย  ภายใน ๑๕ วัน   นับถัดจากวันท่ีคูCสัญญาพ>นจากข>อ 

ผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายแล>ว 

๘.  อัตราค�าปรับ 
คCาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข>อ ๑๐   ให>คิดในอัตราร>อยละ ๐.๒๐ ตCอวัน 

๙.  การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
ผู>ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0 ซ่ึงได>ทําข>อตกลงเปNนหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขาย 

ตามแบบดังระบุในข>อ ๑.๓ แล>วแตCกรณี จะต>องรับประกันความชํารุดบกพรCองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมCน>อยกวCา ๑ ปn      นับถัดจากวันท่ีผู>ซ้ือรับมอบ โดยผู>ขายต>องรีบจัดการซCอมแซมแก>ไขให>ใช>
การได>ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได>รับแจ>งความชํารุดบกพรCอง 

 ๑๐.  ข(อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
   ๑๐.๑ เงินคCาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได>มาจากเงินนอกงบประมาณ หมวดเงินโครงการ

หลักประกันสุขภาพถ>วนหน>า (UC) ประจําปn ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ของแตCละโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย0 
 การลงนามในสัญญาจะกระทําได> ตCอเม่ือจังหวัดได>รับอนุมัติเงินคCาพัสดุจากเงินนอก

งบประมาณ หมวดเงินโครงการหลักประกันสุขภาพถ>วนหน>า (UC) ประจําปn ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ของแตCละ
โรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย0แล>วเทCานั้น 



 
 
    ๑๐.๒ เม่ือจังหวัดได>คัดเลือกผู>เสนอราคารายใดให>เปNนผู>ขาย และได>ตกลงซ้ือสิ่งของตามท่ี

ได>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0แล>ว ถ>าผู>ขายจะต>องสั่งหรือนําสิ่งของดังกลCาวเข>ามาจากตCางประเทศและของนั้น
ต>องนําเข>ามาโดยทางเรือในเส>นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูC และสามารถให>บริการรับขนได>ตามท่ีรัฐมนตรีวCาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู>เสนอราคาซ่ึงเปNนผู>ขาย จะต>องปฏิบัติตามกฎหมายวCาด>วยการสCงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 

๑. แจ>งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลCาวเข>ามาจากตCางประเทศ ตCอกรมเจ>าทCา ภายใน 
๗ วัน นับต้ังแตCวันท่ีผู>ขายสั่ง หรือซ้ือของจากตCางประเทศ เว>นแตCเปNนของท่ีรัฐมนตรีวCาการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว>นให>บรรทุกโดยเรืออ่ืนได> 

๒. จัดการให>สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลCาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชCนเดียวกับเรือไทย    
จากตCางประเทศมายังประเทศไทย เว>นแตCจะได>รับอนุญาตจาก กรมเจ>าทCาให>บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชC
เรือไทย ซ่ึงจะต>องได>รับอนุญาตเชCนนั้นกCอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปNน ของท่ีรัฐมนตรีวCาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว>นให>บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

๓. ในกรณีท่ีไมCปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู>ขายจะต>องรับผิดตามกฎหมายวCาด>วยการสCงเสริม
การพาณิชย0นาวี 

  ๑๐.๓ ผู>เสนอราคาซ่ึงจังหวัดได>คัดเลือกแล>ว ไมCไปทําสัญญา หรือข>อตกลงภายในเวลาท่ี 
ทางราชการกําหนด ดังระบุไว>ในข>อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข>อเสนอหรือเรียกร>องจากผู>ออกหนังสือ
คํ้าประกันการยื่นข>อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร>องให>ชดใช>ความเสียหายอ่ืน (ถ>ามี) รวมท้ังจะพิจารณา 
ให>เปNนผู>ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔  จังหวัดสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก>ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข>อกําหนดในแบบสัญญาให>เปNนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ>ามี)   

        
                                                                                                                  

      จังหวัดบุรีรัมย� 
     มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙    

                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


