
                                 

                           
เอกสารการซ้ือเวชภณัฑยา กลุมยานวัตกรรม จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 
จังหวัดบุรรีัมย โดยโรงพยาบาลบุรรีัมย ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะซื้อ

เวชภัณฑยา กลุมยานวัตกรรม จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยใชสัญญาจะซือ้จะขายแบบราคา
คงที่ไมจํากัดปรมิาณ   ดังน้ี  

 
๑. Levetiracetam ๕๐๐ mg film-coated tablet            จํานวน  ๑๕๐,๐๐๐ เม็ด 
๒. Rebamipide ๑๐๐ mg film-coated tablet      จํานวน    ๗๐,๐๐๐ เม็ด 
๓. Donepezil hydrochloride ๕ mg film-coated tablet           จํานวน    ๖๐,๐๐๐ เม็ด 
๔. Topiramate ๕๐ mg film-coated tablet   จํานวน  ๑๒๐,๐๐๐ เม็ด 
๕. Lamotrigine ๕๐ mg film-coated tablet   จํานวน  ๑๐๘,๐๐๐ เม็ด 
๖. Filgrastim ๓๐๐ mcg/๑ ml solution for injection/infusion, ๑ ml  จํานวน ๗,๐๐๐ ขวด 
๗. Epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๑ ml solution for injection, ๑ ml     จํานวน     ๑,๒๐๐ ขวด 

 
พัสดุทีจ่ะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเกบ็ อยูในสภาพทีจ่ะใช

งานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสฉบับน้ี โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคา 

                          ๑.๓     สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปรมิาณ 

                          ๑.๔     แบบหนังสอืคํ้าประกัน 

                                    (๑)   หลกัประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูมผีลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

 



                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงบัการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไวช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่ทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมอีํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลกัษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจาง
และการบรหิารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกจิจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพสัดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘    ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอ
ใหแก จังหวัด  ณ วันประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้น้ี 

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรบัเอกสทิธ์ิหรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสทิธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

                          ๒.๑๐    ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๑๑    ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรบัคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

๒.๑๒    ผูย่ืนขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบญัชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

๒.๑๓    ผูย่ืนขอเสนอซึง่ไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบญัชีธนาคาร เวน
แตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมมีูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

 
๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบทีก่ําหนดไวในเอกสารน้ี โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ

ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงินทีเ่สนอ 
ตองระบุตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข 
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทบัตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท โดยรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว และเสนอราคา
เพียงราคาเดียว โดยใหเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบ
เสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ีราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม
ตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทัง้สิ้นซึง่รวมคาภาษีมูลคาเพิม่และภาษีอากรอื่น คาขนสง 
คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให  ณ กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบรุรีัมย 
ถนนหนาสถานีรถไฟ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบรุรีมัย  

ราคาที่เสนอ จะตองเสนอ  กําหนดยืนราคา ไมนอยกวา ๑๒๐ วัน    นับแตวันเปดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรบัผดิชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอ
ราคา มิได 



๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอ กําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันรับ
ใบสั่งซื้อตามรายละเอียดในสัญญาจะซือ้จะขาย ฯ 

๔.๔ ผูเสนอราคา จะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรปูรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของเวชภัณฑ“ยา”ที่ขอซื้อในครั้งน้ี ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ีจงัหวัด
ฯ จะยึดไว เปนเอกสารของทางราชการ 

สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารปูถาย จะตองรบัรองสําเนาถูกตอง   
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการจัดซือ้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับ  แคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน ๕ วัน 

๔.๕ ผูเสนอราคา จะตองสงตัวอยางของเวชภัณฑ “ยา” ที่เสนอ จํานวนตามคุณลักษณะและ
เงื่อนไขเฉพาะของยา เพื่อใชในการตรวจทดลอง หรอืประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสญัญา ทั้งน้ี 
จังหวัดฯจะไมรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว       
จังหวัดฯ จะไมคืนใหแกผูเสนอราคา 

๔.๖ กอนย่ืนซอง ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสญัญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให
ถ่ีถวนและเขาใจในเอกสารทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซอง ตามเงื่อนไขในเอกสารขอซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองใบเสนอราคา ที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซอง             
ถึงคณะกรรมการขอซื้อเวชภัณฑยากลุมยานวัตกรรม จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยระบุไวที่
หนาซองวาใบเสนอราคาตามเอกสารขอซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงย่ืนตอคณะกรรมการจัดซือ้เวชภัณฑยาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงในวันที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.  ณ  งานธุรการ
เภสัชกรรม กลุมงานเภสัชกรรม ช้ัน ๕ โรงพยาบาลบุรรีัมย 

เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองแลว  จะไมรบัซองขอซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ ”ยา”โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาแตละรายและประกาศรายช่ือผูเสนอราคาทีม่ีสิทธิไดรบัการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอ
ราคา 

คณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ ”ยา”โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอ
ราคาที่มีสทิธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมกลุมงานเภสัชกรรม กลุมงานเภสัชกรรม ช้ัน ๕ 
โรงพยาบาลบุรรีัมย   ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ต้ังแตเวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป 

๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑ ในการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งน้ี  จังหวัด จะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวมตํ่าสุด

ของเวชภัณฑยาแตละรายการ หากเห็นวาราคาทีเ่สนอน้ันยังสงูกวาราคาในทองตลาด หรอืราคาที่
คณะกรรมการฯเห็นสมควร คณะกรรมการฯจะตอรองราคาลงเทาทีจ่ะทําได 

๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรอืย่ืนซองเสนอราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการจัดซื้อโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงจะไมรบัพจิารณา ราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข ของเอกสารการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในสวนที่มิใชสาระสําคัญ   
ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พจิารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ จงัหวัดฯ เทาน้ัน 

๕.๓ จังหวัดฯ สงวนสิทธิไมพจิารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปน้ี  



    (๑) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

    (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่นไข ที่กําหนดในเอกสารการซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง    ที่เปนสาระสําคัญหรือมผีลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

 (๓) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 

๕.๔.ในการตัดสนิการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือในการทําสัญญาโดยใชสัญญาจะซื้อจะ
ขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ คณะกรรมการการจัดซือ้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือจงัหวัดฯมสีิทธิใหผูเสนอ
ราคาช้ีแจงขอเท็จจรงิ สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจรงิอื่นใดทีเ่กี่ยวของกับผูเสนอราคาได จังหวัดฯ มีสทิธิที่จะไม
รับราคาหรอืไมทําสญัญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรอืไมถูกตอง  

๕.๕ จังหวัดฯทรงไวซึ่งสิทธิทีจ่ะไมรบัราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมด ก็ได  และอาจพจิารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรอืขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลกิการการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไมพจิารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพจิารณายกเลิกการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน 
ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมเีหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดย
ไมสุจริต เชนการเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน 

๖. การทําสัญญาซื้อขาย 
จังหวัดจะทําหนังสือสญัญาจะซือ้จะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปรมิาณ โดยผูขายจะตองทํา

สัญญาซื้อขายตามแบบสญัญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับจงัหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากบัรอยละ ๕ (หา) ของราคาสิง่ของที่ขอซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไดให
จังหวัด ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี  

(๑)   เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกจังหวัดบุรรีัมย โดยเปนเช็คลงวันที่ทีท่ําสญัญา หรือกอน

หนาน้ันไม เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
      (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบุใน 

ขอ ๑.๔  
(๔) หนังสือคํ้าประกันของ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน  

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทนุเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจคํ้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยอนุโลม
ใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔  

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูขายพนจากขอผกูพัน

ตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณฯ แลว 
                       ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          จังหวัด จะจายคาสิ่งของซึง่ไดรวมภาษีมูลคาเพิม่ ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง
แลวใหแกผูย่ืนขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสญัญาซือ้ขายหรอื
ขอตกลงเปนหนังสือ และจังหวัด ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 



๘. อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณฯ ขอ ๑๑ ใหคิดในอัตรา

รอยละศูนยจุดสองศูนย  (๐.๒๐)  ตอวัน  
                  

๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ หมวด
เงินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (UC) ประจําป ๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทาํได ตอเมื่อจังหวัดไดรับอนุมัติเงนิคาพัสดุจากเงินนอก
งบประมาณ หมวดเงินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (UC) ประจําป ๒๕๖๒ แลวเทาน้ัน 

                          ๑๐.๒   เมื่อจงัหวัดไดคัดเลอืกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางทีม่ีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรบัขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังน้ี 

                                   (๑)    แจงการสัง่หรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซือ้ของจากตางประเทศ เวนแตเปนของทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่นได 
                                   (๒)    จัดการใหสิง่ของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรอืที่มสีิทธิเชนเดียวกบั
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทกุสิง่ของน้ันโดยเรอือื่นที่
มิใชเรือไทย ซึง่จะตองไดรบัอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๐.๓   ผูย่ืนขอเสนอซึง่จงัหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสอื
ภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะรบิหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า
ประกันการย่ืนขอเสนอทันที และอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิง้
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจดัจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   จังหวัดสงวนสทิธ์ิที่จะแกไขเพิม่เติมเงื่อนไข หรอืขอกําหนดในแบบสัญญาหรอืขอตกลง
ซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนทีสุ่ด และผูย่ืนขอเสนอไมมสีิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๐.๖   จังหวัดอาจประกาศยกเลกิการจัดซือ้ในกรณีตอไปน้ีได โดยทีผู่ย่ืนขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากจงัหวัดไมได 
                                   (๑)    จังหวัดไมไดรับการจัดสรรเงินทีจ่ะใชในการจัดซื้อหรอืที่ไดรบัจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดซือ้ครั้งน้ีตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมสีวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรอืสมยอมกัน
กับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรอืเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรอืสอวากระทําการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 



                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครัง้น้ีตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกจังหวัด หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึง่ออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซือ้จัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวางระยะเวลาการซือ้ ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             จังหวัด สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสญัญาของผูย่ืนขอเสนอทีไ่ดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             ทั้งน้ี หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลือกไมผานเกณฑทีก่ําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอ
หรือทําสญัญากบัจงัหวัด ไวช่ัวคราว 

 
 

 
จังหวัดบุรีรัมย 
 

           ๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
ตามทายประกาศจงัหวัดบรุีรมัย ลงวันที่ _________เดือน_________________พ.ศ.___________ 

     ๑. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
 - สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล          จํานวน              แผน 
 - บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี         จํานวน           แผน 

 (ข) บริษัทจํากัดหรอืบริษัทมหาชนจํากัด 
 - สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล          จํานวน           แผน 
 - หนังสือบริคณฑสนธิ             จํานวน              แผน 
 - บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี         จํานวน              แผน 
 - บัญชีผูถือหุนรายใหญ             จํานวน              แผน 

 ๒. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล 

  (ก) บุคคลธรรมดา 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน           จํานวน              แผน 

 (ข) คณะบุคคล 
 - สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน          จํานวน              แผน 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน          จํานวน              แผน 

     ๓.. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
 - สําเนาสัญญาของการเขารวมคา            จํานวน              แผน 

           (ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา  
 - บุคคลสญัชาติไทย 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน            จํานวน              แผน 
 - บุคคลทีม่ิใชสัญชาติไทย             จํานวน              แผน 
   สําเนาหนังสือเดินทาง             จํานวน              แผน 

          (ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล 
 - หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
   สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล          จํานวน              แผน 
   บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการและผูมอีํานาจควบคุม (ถาม)ี         จํานวน              แผน 

         (ค) อื่น ๆ (ถาม)ี   - บุคคลธรรมดา  
  ใหสําเนาหนังสือใบจดทะเบียนพาณิชย และสําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถาม)ี  จํานวน       แผน 

 - นิติบุคคล   
     สําเนาหนังสือในทะเบียนพาณิชยและ/หรอืสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  จํานวน       แผน 

          สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP                        จํานวน              แผน 
      หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบริษัท                  จํานวน              แผน 
      ขาพเจาขอรบัรองวาเอกสารหลักฐานที่ขางตนย่ืนพรอมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซือ้
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
             ลงช่ือ    ผูเสนอราคา 
       ( ______________________) 



บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
 

แนบทายประกาศจงัหวัดบรุีรมัย   ลงวันที ่______ เดือน __________________พ.ศ. _________ 
 

 

 ๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน  แผน 

 ๒. หนังสอืมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา 
     มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  จํานวน  แผน 

 ๓. สําเนาใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยา (ท.ย.๑/ท.ย.๒/ท.ย.๓)     จํานวน  แผน 
      สําเนาใบคําขอข้ึนทะเบียนยา ทย.๑ พรอมfinished product specification จํานวน     แผน 

        สําเนาหนังสอืรบัรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑวิธีการทีดี่ (GMP/CPP) จํานวน     แผน 
        สําเนาใบวิเคราะหวัตถุดิบ(Raw material) ที่เปนตัวยาสําคัญของบริษัทผูผลิตยาและบริษัทผูผลิต 
     สําเนาใบตรวจวิเคราะหคุณภาพยาของโรงงานผูผลิต                   จํานวน  แผน 

           สําเนาผลการศึกษา Long term stability (ในกรณีผลิตภัณฑตองละลายดวยตัวทําละลายใหแนบ
สําเนา  

ความคงตัวภายหลังการละลาย/เจือจาง ดวยตัวทําละลายน้ันดวย) จํานวน  แผน 
เอกสารหรือภาพถายที่แสดงถึงการเก็บรักษายาตาม WHO guide to Storage Practice for 
Pharmaceuticals      จํานวน  แผน 
เอกสารหรือภาพถายที่แสดงถึงการกระจายยาตาม GDP (Good distribution practices for 
pharmaceutical products)      จํานวน  แผน 

            เอกสารหรอืภาพถายที่แสดงถึงระบบ Recall system ของผูจําหนาย จํานวน แผน 
              ใบยินยอมสงตัวอยาง  และรับผิดชอบคาใชจาย  ในกรณีหนวยงานราชการรองขอ  จํานวน    แผน 

      ใบยินยอมแลกเปลี่ยนสินคาในกรณียาหมดอายุ, ใกลหมดอายุ และเสื่อมสภาพดวยประการใดๆ กอน 
    กําหนด       จํานวน            แผน 

 ๔. อื่นๆ ( ถาม ี) 

 ___________________________________________________จํานวน  แผน 

 ___________________________________________________จํานวน  แผน 
 

 ขาพเจาขอรบัรองวา เอกสารหลักฐานที่ขางตนย่ืนพรอมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อถูกตอง
และเปนความจรงิทุกประการ 
 
 
     ลงช่ือ              ผูเสนอราคา 
                                     ( _______________________ ) 
 
 
 
 



ใบเสนอราคา 

เรียน   ผูวาราชการจังหวัดบรุีรัมย 

                   ๑.ขาพเจา .....................................................................   อยูเลขที่  ....................................
ถนน........................................    แขวง .......................................... เขต ........................................................ 
จังหวัด ......................................  โทรศัพท ................................. โดย  .............................................................
ผูลงนามขางทายน้ี ไดพิจารณาเงือ่นไขตาง ๆ ในเอกสารการจัดซื้อเวชภัณฑ "ยา" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม
หนังสือ............................................ ลงวันที่.....................................   และเอกสารเพิม่เติมเลขที…่…....-
..............(ถาม)ี โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขน้ันแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาฯเปนผูมี
คุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด และไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 
                 ๒.ขาพเจาขอเสนอรายการพสัดุ รวมทัง้บริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารการจัดซื้อเวชภัณฑ“ยา”
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   และกําหนดเวลาสงมอบ ดังตอไปน้ี 

ท่ี รายการ 
ราคาตอหนวย

รวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม 

จํานวน รวมเปนเงิน 
กําหนด 
สงมอบ 

 
 

   ๓๐ วัน 
นับต้ังแตรับ
หนังสือสั่งซื้อ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ราคารวมท้ังสิ้น  
 
                                    (.............................................................................................................) 
ซึ่งเปนราคาทีร่วมภาษีมูลคาเพิ่ม รวมทัง้ภาษีอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                  ๓. คําเสนอน้ีจะยืนอยูเปนระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย และจงัหวัดฯอาจ
รับคําเสนอน้ี ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผล
อันสมควรที่จังหวัดฯรองขอ 
                 ๔. ในกรณีที่ขาพเจาไดรบัการพจิารณาใหเปนผูชนะการจัดซื้อเวชภัณฑ“ยา” โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงขาพเจารบัรองทีจ่ะ 



               ๔.๑ ทําสัญญาตามแบบสญัญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณแนบทายเอกสารการ
จัดซื้อเวชภัณฑ“ยา” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  กับจังหวัดฯ ภายใน  ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือใหไปทํา
สัญญา 
                 ๔.๒ มอบหลกัประกันการปฏิบัติตามสญัญาตามที่ระบุไวในขอ ๗ ของเอกสารการจัดซือ้เวชภัณฑ
“ยา” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใหแกจงัหวัดบรุีรมัย กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ ๕ ของ
ราคาสิ่งของทีจ่ัดซื้อเวชภัณฑ“ยา” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญา ซึ่งไดระบุไวในขอ ๕ ของเอกสารการ
จัดซื้อเวชภัณฑ“ยา” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพื่อเปนหลกัประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 
                ๕. ขาพเจายอมรับวาจงัหวัดฯ ไมมีความผูกพนัที่จะรับคําเสนอน้ี รวมทั้งไมตองรบัผิดชอบใน
คาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 
                ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการ
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกจงัหวัดฯ ขาพเจายินยอมมอบใหจังหวัดฯ 
ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ 
               ๗. ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดย่ืนในการจัดซื้อเวชภัณฑ“ยา” โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน้ี 
โดยละเอียดแลวและเขาใจดีวาจังหวัดฯ ไมตองรบัผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหลน 
              ๘. การจัดซื้อเวชภัณฑ“ยา” โดยวิธีเฉพาะเจาะจงน้ี ไดย่ืนเสนอโดยบริสทุธ์ิยุติธรรม และปราศจาก
กลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรอืกับ 
หางหุนสวนบริษัทใด ๆ ที่ไดย่ืนเสนอราคาในคราวเดียวกัน 
           

                       เสนอมา ณ วันที่             เดือน                     พ.ศ.   
 

                                                              ลงช่ือ……………………………………….. 
                                                                    (  .................................. ......... ) 
                                                           ตําแหนง        ผูรบัมอบอํานาจ 
                                                                            ประทับตรา (ถาม)ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


