
( ส ำเนำ ) 

ประกำศจังหวัดหนองบัวล ำภู 
เร่ือง ประกวดรำคำซือ้เวชภัณฑย์ำจ ำนวน ๘ รำยกำร ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

 

                 จงัหวดัหนองบวัล ำภู มีควำมประสงคจ์ะประกวดรำคำซือ้เวชภณัฑย์ำจ ำนวน ๘ รำยกำร ดว้ยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) รำคำกลำงของงำนซือ้ในกำรประกวดรำคำครัง้นี ้เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๕,๖๒๖,๗๗๔.๘๕ บำท (หำ้ลำ้นหกแสนสองหมื่นหกพนัเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบสี่บำทแปดสิบหำ้สตำงค)์ ตำม
รำยกำร ดงันี ้

  

๑.  epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL 
solution for injection, ๐.๓ mL 
prefilled syr (GPU) 

จ ำนวน ๑,๓๔๔   Prefilled syr(๐.๓ มิลลิลิตร/
ml) 

๒.  fosfomycin ๔ g powder for 
solution for injection, ๑ vial (GPU) 

จ ำนวน ๑,๓๑๕   vial 

๓.  calcium chloride dihydrate 
๑๘.๓ mg/๑๐๐ mL + dextrose 
๑.๕ g/๑๐๐ mL + magnesium 
chloride hexahydrate ๕.๐๘ mg/
๑๐๐ mL + sodium chloride ๕๓๘ 
mg/๑๐๐ mL + sodium lactate 
๔๔๘ mg/๑๐๐ mL solution for 
peritoneal dialysis, ๕ L bag 
(GPU) 

จ ำนวน ๔๔๗   กลอ่ง/box(๒ ถงุ/bag(๕ 
ลิตร/litre)) 

๔.  phenytoin sodium ๑๐๐ mg 
prolonged-release capsule, hard, 
๑ capsule (GPU) 

จ ำนวน ๒๐๘,๔๐๐   capsule 

๕.  insulin aspart ๓๐ iu/๑ mL + 
insulin aspart protamine ๗๐ iu/๑ 

จ ำนวน ๒,๔๗๐   ตลบั/cartridge(๓ มิลลิลิตร/
ml) 



mL suspension for injection, ๓ mL 
cartridge (GPU) 
๖.  hydrocortisone ๑๐๐ mg 
powder for solution for injection, 
๑ vial (GPU) 

จ ำนวน ๘,๕๐๐   vial 

๗.  brimonidine tartrate ๑๕๐ mg/
๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ 
mL bottle (GPU) 

จ ำนวน ๑,๖๐๐   ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml) 

๘.  azilsartan medoxomil ๔๐ mg 
tablet, ๑ tablet (GPU) 

จ ำนวน ๒๘,๕๖๐   tablet 

 

 

                 ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งมีคณุสมบติั ดงัต่อไปนี ้
                 ๑. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงบักำรยื่นขอ้เสนอหรือท ำสญัญำกบัหน่วยงำนของรฐัไวช้ั่วครำว 
เนื่องจำกเป็นผูท้ี่ไม่ผ่ำนเกณฑก์ำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูป้ระกอบกำรตำมระเบียบที่รฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลงัก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถกูระบชุื่อไวใ้นบญัชีรำยชื่อผูท้ิง้งำนและไดแ้จง้เวียนชื่อใหเ้ป็นผูท้ิง้งำนของ
หน่วยงำนของรฐัในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิง้งำนเป็นหุน้ส่วน
ผูจ้ดักำร กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้รหิำร ผูม้ีอ  ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนัน้ดว้ย 

                 ๖. มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำร
บรหิำรพสัดภุำครฐัก ำหนดในรำชกิจจำนเุบกษำ 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผูม้ีอำชีพใหข้ำยพสัดทุี่ประกวดรำคำซือ้ดว้ยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกสด์งักลำ่ว 

                 ๘. ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนร์่วมกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรำยอ่ืนที่เขำ้ยื่นขอ้เสนอใหแ้ก่จงัหวดัหนองบวัล ำภู ณ 
วนัประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผูก้ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัขวำงกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรมใน
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้



                 ๙. ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิ์หรือควำมคุม้กนั ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศำลไทย เวน้แต่รฐับำลของผูย่ื้น
ขอ้เสนอไดม้ีค ำสั่งใหส้ละเอกสิทธิ์ควำมคุม้กนัเช่นว่ำนัน้ 

                 ๑๐. ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลำง 
 

                ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งยื่นขอ้เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ในวนัที่ 
........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูส้นใจสำมำรถขอรบัเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์โดยดำวนโ์หลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบจดัซือ้
จดัจำ้งภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสต์ัง้แต่วนัที่ประกำศจนถึงก่อนวนัเสนอรำคำ 

                ผูส้นใจสำมำรถดรูำยละเอียดไดท้ี่เว็บไซต ์www.nbhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถำมทำงโทรศพัทห์มำยเลข ๐-๔๒๓๑-๑๙๙๙ ต่อ ๗๕๐๑ ในวนัและ
เวลำรำชกำร 
  
  

  ประกำศ ณ วนัที่         กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  

  

  

  

  

  
 

ประสำน ชยัวิรตันะ  

(นำยประสำน ชยัวิรตันะ) 

ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบวัล ำภู 

ปฏิบติัรำชกำรแทนผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัหนองบวัล ำภู 

  
 

  

หมำยเหต ุ ผูป้ระกอบกำรสำมำรถจดัเตรียมเอกสำรประกอบกำรเสนอรำคำ (เอกสำรส่วนที่ ๑ และเอกสำรสว่นที่ 
๒) ในระบบ e-GP ไดต้ัง้แต่วนัที่ ขอรบัเอกสำรจนถึงวนัเสนอรำคำ 

ส ำเนำถกูตอ้ง  

  

ไพฑรูย ์ใบประเสรฐิ  

(นำยไพฑรูย ์ใบประเสรฐิ)  

 รองผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบวัล ำภู  



 

 ประกำศขึน้เว็บวนัที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

 โดย นำยไพฑรูย ์ใบประเสริฐ รองผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบวัล ำภู 

( ส ำเนำ ) 

เอกสำรประกวดรำคำซือ้ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
เลขที ่........................ 

กำรซือ้เวชภัณฑย์ำจ ำนวน ๘ รำยกำร 

ตำมประกำศ จังหวัดหนองบัวล ำภู 
ลงวันที ่        กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

 

                  จงัหวดัหนองบวัล ำภู ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่ำ "จงัหวดั" มีควำมประสงคจ์ะประกวดรำคำซือ้ดว้ยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส ์ตำมรำยกำร ดงันี ้

  

๑.  epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL 
solution for injection, ๐.๓ mL 
prefilled syr (GPU) 

จ ำนวน ๑,๓๔๔   Prefilled syr(๐.๓ มิลลิลิตร/
ml) 

๒.  fosfomycin ๔ g powder for 
solution for injection, ๑ vial (GPU) 

จ ำนวน ๑,๓๑๕   vial 

๓.  calcium chloride dihydrate 
๑๘.๓ mg/๑๐๐ mL + dextrose ๑.๕ 
g/๑๐๐ mL + magnesium chloride 
hexahydrate ๕.๐๘ mg/๑๐๐ mL + 
sodium chloride ๕๓๘ mg/๑๐๐ mL 
+ sodium lactate ๔๔๘ mg/๑๐๐ 
mL solution for peritoneal dialysis, 
๕ L bag (GPU) 

จ ำนวน ๔๔๗   กลอ่ง/box(๒ ถงุ/bag(๕ ลิตร/
litre)) 

๔.  phenytoin sodium ๑๐๐ mg 
prolonged-release capsule, hard, 
๑ capsule (GPU) 

จ ำนวน ๒๐๘,๔๐๐   capsule 

๕.  insulin aspart ๓๐ iu/๑ mL + 
insulin aspart protamine ๗๐ iu/๑ 

จ ำนวน ๒,๔๗๐   ตลบั/cartridge(๓ มิลลิลิตร/
ml) 



mL suspension for injection, ๓ mL 
cartridge (GPU) 
๖.  hydrocortisone ๑๐๐ mg 
powder for solution for injection, ๑ 
vial (GPU) 

จ ำนวน ๘,๕๐๐   vial 

๗.  brimonidine tartrate ๑๕๐ mg/
๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL 
bottle (GPU) 

จ ำนวน ๑,๖๐๐   ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml) 

๘.  azilsartan medoxomil ๔๐ mg 
tablet, ๑ tablet (GPU) 

จ ำนวน ๒๘,๕๖๐   tablet 

 

 

พสัดทุี่จะซือ้นีต้อ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้ำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใชง้ำนไดท้นัที
และมีคณุลกัษณะเฉพำะตรงตำมที่ก ำหนดไวใ้นเอกสำรประกวดรำคำซือ้ดว้ยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสฉ์บบั
นี ้โดยมีขอ้แนะน ำและขอ้ก ำหนด ดงัต่อไปนี ้
                 ๑.     เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๑     รำยละเอียดคณุลกัษณะเฉพำะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอรำคำที่ก ำหนดไวใ้นระบบกำรจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๓     สญัญำจะซือ้จะขำยแบบรำคำคงที่ไม่จ ำกดัปรมิำณ 

                          ๑.๔     แบบหนงัสือค ำ้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญำ 

                          ๑.๕     บทนิยำม 

                                    (๑)   ผูม้ีผลประโยชนร์ว่มกนั 

                                    (๒)   กำรขดัขวำงกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสำรที่ก ำหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส  ์

                                    (๑)   บญัชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa6V8Xtu76YrUFM%2FM9K0DwwOBwhd2THzCzod%0AbcqXdMnKN8mgIUnlQZ29Cr06te0ZmqkJQTLwkRPHcrY7CppA9aRUBlPp8%2Fg3bBn02bUPEAADudpV%0AdPOF0BqKG4FpBrKRNdLlh5GGrjBOLpkm%2BVqBCxlM
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKKqhuZclTg99ctjaKISMqnISjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถกูระงบักำรยื่นขอ้เสนอหรือท ำสญัญำกบัหน่วยงำนของรฐัไว้
ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผูท้ี่ไม่ผ่ำนเกณฑก์ำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูป้ระกอบกำรตำมระเบียบที่
รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงัก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง 

                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบชุื่อไวใ้นบญัชีรำยชื่อผูท้ิง้งำนและไดแ้จง้เวียนชื่อใหเ้ป็นผูท้ิง้งำน
ของหน่วยงำนของรฐัในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิง้งำนเป็นหุน้สว่น
ผูจ้ดักำร กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้รหิำร ผูม้ีอ  ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนัน้ดว้ย 

                          ๒.๖    มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจดัซือ้จดัจำ้งและ
กำรบริหำรพสัดภุำครฐัก ำหนดในรำชกิจจำนเุบกษำ 

                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผูม้ีอำชีพขำยพสัดทุี่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสด์งักลำ่ว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรำยอ่ืนที่เขำ้ยื่นขอ้เสนอใหแ้ก่ จงัหวดั ณ 
วนัประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผูก้ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัขวำงกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรมใน
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้
                          ๒.๙    ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิ์หรือควำมคุม้กนั ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศำลไทย เวน้แต่รฐับำล
ของผูย่ื้นขอ้เสนอไดม้ีค ำสั่งใหส้ละเอกสิทธิ์และควำมคุม้กนัเช่นว่ำนัน้ 

                          ๒.๑๐  ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลำง 
                 ๓.    หลักฐำนกำรย่ืนข้อเสนอ 

                         ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสำรหลกัฐำนย่ืนมำพรอ้มกบักำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดัจำ้ง
ภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูย้ื่นขอ้เสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   หำ้งหุน้ส่วนสำมญัหรือหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ใหย้ื่นส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรำยชื่อหุน้สว่นผูจ้ดักำร ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ (ถำ้มี) พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

                                           (ข)   บรษิัทจ ำกดัหรือบริษัทมหำชนจ ำกดั ใหย้ื่นส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล หนงัสือบริคณหส์นธิ บญัชีรำยชื่อกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ (ถำ้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ (ถำ้มี) พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
                                   (๒)    ในกรณีผูย้ื่นขอ้เสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ใหย้ื่นส ำเนำ
บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูน้ัน้ ส ำเนำขอ้ตกลงที่แสดงถึงกำรเขำ้เป็นหุน้สว่น (ถำ้มี) ส ำเนำบตัรประจ ำตวั



ประชำชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูเ้ป็นหุน้ส่วนที่มิไดถื้อสญัชำติไทย พรอ้มทัง้รบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 
                                   (๓)    ในกรณีผูย้ื่นขอ้เสนอเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอรว่มกนัในฐำนะเป็นผูร้ว่มคำ้ ใหย้ื่นส ำเนำ
สญัญำของกำรเขำ้รว่มคำ้ และเอกสำรตำมที่ระบไุวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร้่วมคำ้ แลว้แต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย ์
                                           (๔.๒)   ส ำเนำใบทะเบียนภำษี  
                                   (๕)    บญัชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทัง้หมดที่ไดย้ื่นพรอ้มกบักำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดั
จำ้งภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ตำมแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผูย้ื่นขอ้เสนอด ำเนินกำรแนบไฟลเ์อกสำรตำมบญัชีเอกสำรสว่นที่ ๑ 
ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสจ์ะสรำ้งบญัชีเอกสำรสว่นที่ ๑ ตำมแบบในขอ้ 
๑.๖ (๑) ใหโ้ดยผูย้ื่นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสำรสว่นที่ ๑ ดงักล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูย้ื่นขอ้เสนอมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอ่ืนกระท ำกำรแทนใหแ้นบหนงัสือมอบ
อ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลกัฐำนแสดงตวัตนของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ ทัง้นี ้
หำกผูร้บัมอบอ ำนำจเป็นบคุคลธรรมดำตอ้งเป็นผูท้ี่บรรลนุิติภำวะตำมกฎหมำยแลว้เท่ำนัน้ 

                                   (๒)    แคตตำล็อกและ/หรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคณุลกัษณะเฉพำะ ตำมขอ้ ๔.๔ 

                                   (๓)    บญัชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทัง้หมดที่ไดย้ื่นพรอ้มกบักำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดั
จำ้งภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ตำมแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผูย้ื่นขอ้เสนอด ำเนินกำรแนบไฟลเ์อกสำรตำมบญัชีเอกสำรสว่นที่ ๒ 
ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสจ์ะสรำ้งบญัชีเอกสำรสว่นที่ ๒ ตำมแบบในขอ้ 
๑.๖ (๒) ใหโ้ดยผูย้ื่นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสำรสว่นที่ ๒ ดงักลำ่วในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    กำรเสนอรำคำ 

                          ๔.๑     ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งยื่นขอ้เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัดว้ย
อิเล็กทรอนิกสต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสน์ี ้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะตอ้ง



กรอกขอ้ควำมใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้หลกัฐำนแสดงตวัตนและท ำกำรยืนยนัตวัตนของผูย้ื่นขอ้เสนอโดยไม่
ตอ้งแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในกำรเสนอรำคำใหเ้สนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำไดเ้พียงครัง้เดียวและรำคำ
เดียวโดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบไุวท้ำ้ยใบเสนอรำคำให้
ถกูตอ้ง ทัง้นี ้รำคำรวมที่เสนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถำ้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ใหถื้อ
ตวัหนงัสือเป็นส ำคญั โดยคิดรำคำรวมทัง้สิน้ซึ่งรวมค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอ่ืน ค่ำขนสง่ ค่ำจดทะเบียน และ
ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ ทัง้ปวงไวแ้ลว้ จนกระทั่งสง่มอบพสัดใุห ้ณ อำคำรเภสชักรรม โรงพยำบำลหนองบวัล ำภอู.เมือง จ.
หนองบวัล ำภ ู

                                   รำคำที่เสนอจะตอ้งเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่นอ้ยกว่ำ ๑๘๐ วนั ตัง้แต่วนัเสนอรำคำโดย
ภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งรบัผิดชอบรำคำที่ตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
                          ๔.๓     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอก ำหนดเวลำสง่มอบพสัดไุม่เกิน ๓๐ วนั นบัถดัจำกวนัลงนำม
ในสญัญำซือ้ขำย หรือวนัที่ไดร้บัหนงัสือแจง้จำก จงัหวดั ใหส้ง่มอบพสัด ุ

                          ๔.๔     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งสง่แคตตำล็อก และหรือรำยละเอียดคณุลกัษณะเฉพำะ
ของ เวชภณัฑย์ำ จ ำนวน ๘ รำยกำร ไปพรอ้มกำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำ หลกัฐำนดงักลำ่วนี ้จงัหวดัจะยึดไวเ้ป็นเอกสำรของทำงรำชกำร 
                          ๔.๕     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งสง่ตวัอย่ำงของพสัดทุี่เสนอ จ ำนวน ๑ หน่วยบรรจภุณัฑ ์และ/หรือ
รำยละเอียดประกอบกำรอธิบำยเอกสำรตำมที่ จงัหวดั ก ำหนด โดยลงลำยมือผูย้ื่นขอ้เสนอพรอ้มประทบัตรำ (ถำ้
มี) ก ำกบัในเอกสำรดว้ย พรอ้มสรุปจ ำนวนเอกสำรที่จดัส่งหรือน ำมำแสดง ตำมบญัชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบใน
ขอ้ ๑.๖(๒) เพื่อใชใ้นกำรตรวจทดลองหรือประกอบกำรพิจำรณำ ในวนัที่ ........................  ระหว่ำง
เวลำ ........................ น.  ถึง ........................ น. ณ อำคำรเภสชักรรม โรงพยำบำลหนองบวัล ำภอู.เมือง จ.
หนองบวัล ำภ ู
                ทัง้นี ้จงัหวดัจะไม่รบัผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึน้แก่ตวัอย่ำงดงักลำ่ว ตวัอย่ำงที่เหลือหรือไม่
ใชแ้ลว้ จงัหวดัจะคืนใหแ้ก่ผูย้ื่นขอ้เสนอำ 
                          ๔.๖     ก่อนเสนอรำคำ ผูย้ื่นขอ้เสนอควรตรวจดรูำ่งสญัญำ รำยละเอียดคณุลกัษณะเฉพำะ ฯลฯ 
ใหถ่ี้ถว้นและเขำ้ใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสท์ัง้หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นขอ้เสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำซือ้อิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๗     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งยื่นขอ้เสนอและเสนอรำคำทำงระบบกำรจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัดว้ย
อิเล็กทรอนิกสใ์นวนัที่ ........................  ระหว่ำงเวลำ ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลำในกำร
เสนอรำคำใหถื้อตำมเวลำของระบบกำรจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ ์



                          เมื่อพน้ก ำหนดเวลำยื่นขอ้เสนอและเสนอรำคำแลว้ จะไม่รบัเอกสำรกำรยื่นขอ้เสนอและกำร
เสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด 

                          ๔.๘     ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งจดัท ำเอกสำรส ำหรบัใชใ้นกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟลเ์อกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตรวจสอบควำมครบถว้น 
ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยนักำรเสนอรำคำ แลว้จึงสง่ขอ้มลู (Upload) เพื่อเป็นกำร
เสนอรำคำใหแ้ก่ จงัหวดั ผ่ำนทำงระบบจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๙     คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คณุสมบติัของผูย้ื่นขอ้เสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผูย้ื่นขอ้เสนอที่มีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรำยอ่ืน ตำมขอ้ 
๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผูย้ื่นขอ้เสนอรำยใดเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอที่มีผลประโยชนร์่วมกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรำย
อ่ืน คณะกรรมกำรฯ จะตดัรำยชื่อผูย้ื่นขอ้เสนอที่มีผลประโยชนร์ว่มกนันัน้ออกจำกกำรเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอ 

                          หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสว์่ำ ก่อนหรือในขณะที่
มีกำรพิจำรณำขอ้เสนอ มีผูย้ื่นขอ้เสนอรำยใดกระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัขวำงกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรมตำมขอ้ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอนัเป็นกำรขดัขวำงกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตดั
รำยชื่อผูย้ื่นขอ้เสนอรำยนัน้ออกจำกกำรเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอ และจงัหวดั จะพิจำรณำลงโทษผูย้ื่นขอ้เสนอดงักลำ่ว
เป็นผูท้ิง้งำน เวน้แต่ จงัหวดั จะพิจำรณำเห็นว่ำผูย้ื่นขอ้เสนอรำยนัน้มิใช่เป็นผูร้เิริ่มใหม้ีกำรกระท ำดงักลำ่วและได้
ใหค้วำมร่วมมือเป็นประโยชนต่์อกำรพิจำรณำของ จงัหวดั 

                          ๔.๑๐     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติั ดงันี ้
                                   (๑)    ปฏิบติัตำมเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๒)    รำคำที่เสนอจะตอ้งเป็นรำคำที่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม และภำษีอ่ืนๆ (ถำ้มี) รวม
ค่ำใชจ้่ำยทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้ 

                                   (๓)    ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อเขำ้สูก่ระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวนั เวลำ ที่
ก ำหนด 

                                   (๔)    ผูย้ื่นขอ้เสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแลว้ไม่ได ้

                                   (๕)    ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งศกึษำและท ำควำมเขำ้ใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำดว้ยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลำงที่แสดงไวใ้นเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑแ์ละสิทธิ์ในกำรพิจำรณำ 

                          ๕.๑     ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นขอ้เสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้จงัหวดัจะพิจำรณำ
ตดัสินโดยใชห้ลกัเกณฑ ์รำคำ 



                          ๕.๒     กำรพิจำรณำผูช้นะกำรยื่นขอ้เสนอ 
                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์ำคำในกำรพิจำรณำผูช้นะกำรยื่นขอ้เสนอ จงัหวดั จะพิจำรณำ
จำก รำคำต่อรำยกำร 
                          ๕.๓     หำกผูย้ื่นขอ้เสนอรำยใดมีคณุสมบติัไม่ถกูตอ้งตำมขอ้ ๒ หรือยื่นหลกัฐำนกำรยื่น
ขอ้เสนอไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตำมขอ้ ๓ หรือยื่นขอ้เสนอไม่ถกูตอ้งตำมขอ้ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสจ์ะไม่รบัพิจำรณำขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอรำยนัน้ เวน้แต่ ผูย้ื่นขอ้เสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคณุลกัษณะเฉพำะของพสัดทุี่จะขำยไม่ครบถว้น หรือเสนอรำยละเอียด
แตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่จงัหวดัก ำหนดไวใ้นประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์ในสว่นที่มิใช่
สำระส ำคญัและควำมแตกต่ำงนัน้ไม่มีผลท ำใหเ้กิดกำรไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ื่นขอ้เสนอรำยอ่ืน หรือเป็นกำร
ผิดพลำดเล็กนอ้ย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตดัสิทธิผูย้ื่นขอ้เสนอรำยนัน้ 

                          ๕.๔     จงัหวดัสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำขอ้เสนอของผูย่ื้นขอ้เสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผนั ในกรณี
ดงัต่อไปนี ้
                                   (๑)    ไม่ปรำกฏชื่อผูย้ื่นขอ้เสนอรำยนัน้ในบญัชีรำยชื่อผูร้บัเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกสท์ำงระบบจดัซือ้จดัจำ้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์หรือบญัชีรำยชื่อผูซ้ือ้เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจดัซือ้จดัจำ้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ของจงัหวดั 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผูย้ื่นขอ้เสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดัจำ้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส  ์

                                   (๓)    เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสำระส ำคญั หรือมีผลท ำใหเ้กิดควำมไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูย้ื่นขอ้เสนอรำยอ่ืน 

                          ๕.๕     ในกำรตดัสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสห์รือในกำรท ำสญัญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสห์รือจงัหวดัมีสิทธิใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอชีแ้จงขอ้เท็จจรงิเพิ่มเติม
ได ้จงัหวดั มีสิทธิที่จะไม่รบัขอ้เสนอ ไม่รบัรำคำ หรือไม่ท ำสญัญำ หำกขอ้เท็จจรงิดงักล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่
ถกูตอ้ง 
                          ๕.๖     จงัหวดัทรงไวซ้ึ่งสิทธิที่จะไม่รบัรำคำต ่ำสดุ หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทัง้หมดก็ได ้และอำจพิจำรณำเลือกซือ้ในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสโ์ดยไม่พิจำรณำจดัซือ้เลยก็ได ้สดุแต่จะพิจำรณำ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องทำง
รำชกำรเป็นส ำคญั และใหถื้อว่ำกำรตดัสินของ จงัหวดัเป็นเด็ดขำด ผูย้ื่นขอ้เสนอจะเรียกรอ้งค่ำใชจ้่ำย หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ มิได ้รวมทัง้จงัหวดั จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสแ์ละลงโทษผูย้ื่นขอ้เสนอ
เป็นผูท้ิง้งำน ไม่ว่ำจะเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอที่ไดร้บักำรคดัเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตทุี่เชื่อถือไดว้่ำกำรย่ืนขอ้เสนอ



กระท ำกำรโดยไม่สจุรติ เช่น กำรเสนอเอกสำรอนัเป็นเท็จ หรือใชช้ื่อบคุคลธรรมดำ หรือนิติบคุคลอ่ืนมำเสนอรำคำ
แทน เป็นตน้ 

                               ในกรณีที่ผูย้ื่นขอ้เสนอรำยที่เสนอรำคำต ่ำสดุ เสนอรำคำต ่ำจนคำดหมำยไดว้่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือจงัหวดั จะใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐำนที่ท ำใหเ้ชื่อไดว้่ำ ผูย้ื่นขอ้เสนอสำมำรถด ำเนินกำรตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสใ์หเ้สรจ็สมบรูณ ์หำกค ำชีแ้จงไม่เป็นที่รบัฟังได้ จงัหวดั มีสิทธิที่จะไม่รบั
ขอ้เสนอหรือไม่รบัรำคำของผูย้ื่นขอ้เสนอรำยนัน้ ทัง้นี ้ผูย้ื่นขอ้เสนอดงักลำ่วไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่ำใชจ้่ำยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกจงัหวดั 

                          ๕.๗     ก่อนลงนำมในสญัญำจงัหวดัอำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์หำก
ปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่เขำ้ลกัษณะผูย้ื่นขอ้เสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ไดร้บักำรคดัเลือกมีผลประโยชน์
รว่มกนั หรือมีสว่นไดเ้สียกบัผูย้ื่นขอ้เสนอรำยอ่ืน หรือขดัขวำงกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผูย้ื่น
ขอ้เสนอรำยอ่ืน หรือเจำ้หนำ้ที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทจุริตอ่ืนใดในกำรเสนอรำคำ 

                 ๖.     กำรท ำสัญญำซือ้ขำย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผูช้นะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์สำมำรถสง่มอบสิ่งของไดค้รบถว้น
ภำยใน ๕ วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ท ำขอ้ตกลงซือ้จงัหวดัจะพิจำรณำจดัท ำขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนกำรท ำสญัญำ
ตำมแบบสญัญำดงัระบ ุในขอ้ ๑.๓ ก็ได ้

                          ๖.๒     ในกรณีที่ผูช้นะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสไ์ม่สำมำรถสง่มอบสิ่งของไดค้รบถว้น
ภำยใน ๕ วนัท ำกำร หรือจงัหวดัเห็นว่ำไม่สมควรจดัท ำขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ตำมขอ้ ๖.๑ ผูช้นะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งท ำสญัญำซือ้ขำยตำมแบบสญัญำดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรือท ำขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ กบัจงัหวดั
ภำยใน ๗ วนั นบัถดัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้ และจะตอ้งวำงหลกัประกนัสญัญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกบัรอ้ยละ ๕ ของ
รำคำค่ำสิ่งของที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสใ์หจ้งัหวดัยึดถือไวใ้นขณะท ำสญัญำ โดยใชห้ลกัประกนัอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดดงัต่อไปนี ้
                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดรำฟทท์ี่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟทล์งวนัที่ที่ใชเ้ช็คหรือดรำฟทน์ัน้
ช ำระต่อเจำ้หนำ้ที่ในวนัท ำสญัญำ หรือก่อนวนันัน้ไม่เกิน ๓ วนัท ำกำร 
                          (๓)     หนงัสือค ำ้ประกนัของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตวัอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
ก ำหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค ำ้ประกนัอิเล็กทรอนิกสต์ำมวิธีกำรที่กรมบญัชีกลำงก ำหนด 

                          (๔)     หนงัสือค ำ้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนญุำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทนุเพื่อกำรพำณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ำ้ประกนัตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย 



ตำมรำยชื่อบรษิัทเงินทนุที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้รำบ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ำมตวัอย่ำงหนงัสือค ำ้
ประกนัของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พนัธบตัรรฐับำลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน ๑๕ วนั นบัถดัจำกวนัที่ผูช้นะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส ์(ผูข้ำย) พน้จำกขอ้ผูกพนัตำมสญัญำซือ้ขำยแลว้ 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบีย้ ตำมอตัรำสว่นของพสัดทุี่ซือ้ซึ่งจงัหวดั ไดร้บัมอบไวแ้ลว้ 

                 ๗.    ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงนิ 

                          จงัหวดั จะจ่ำยค่ำสิ่งของซึ่งไดร้วมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอำกรอ่ืนๆ และค่ำใชจ้่ำยทัง้ปวง
แลว้ใหแ้ก่ผูย้ื่นขอ้เสนอที่ไดร้บักำรคดัเลือกใหเ้ป็นผูข้ำย เมื่อผูข้ำยไดส้ง่มอบสิ่งของไดค้รบถว้นตำมสญัญำซือ้ขำย
หรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และจงัหวดั ไดต้รวจรบัมอบสิ่งของไวเ้รียบรอ้ยแลว้ 

                 ๘.    อัตรำค่ำปรับ 

                          ค่ำปรบัตำมแบบสญัญำซือ้ขำยแนบทำ้ยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสน์ี ้หรือขอ้ตกลงซือ้
ขำยเป็นหนงัสือ ใหคิ้ดในอตัรำรอ้ยละ ๐.๒๐ ของรำคำค่ำสิ่งของที่ยงัไม่ไดร้บัมอบต่อวนั 

                 ๙.    กำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 

                          ผูช้นะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งไดท้ ำสญัญำซือ้ขำยตำมแบบดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรือ
ท ำขอ้ตกลงซือ้เป็นหนงัสือ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรบัประกนัควำมช ำรุดบกพรอ่งของสิ่งของที่ซือ้ขำยที่เกิดขึน้ภำยใน
ระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ ๑ ปี      นบัถดัจำกวนัที่ จงัหวดั ไดร้บัมอบสิ่งของ โดยตอ้งรีบจดักำรซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ำร
ไดดี้ดงัเดิมภำยใน ๑๕ วนั นบัถดัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้ควำมช ำรุดบกพรอ่ง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในกำรย่ืนข้อเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่ำพสัดสุ  ำหรบักำรซือ้ครัง้นี ้ไดม้ำจำกเงินงบประมำณเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

                                    กำรลงนำมในสญัญำจะกระท ำได ้ต่อเมื่อจงัหวดัไดร้บัอนมุติัเงินค่ำพสัดจุำกเงิน
งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แลว้เท่ำนัน้ 

                          ๑๐.๒   เมื่อจงัหวดัไดค้ดัเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอรำยใดใหเ้ป็นผูข้ำย และไดต้กลงซือ้สิ่งของตำมกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสแ์ลว้ ถำ้ผูข้ำยจะตอ้งสั่งหรือน ำสิ่งของดงักล่ำวเขำ้มำจำกต่ำงประเทศและของนัน้ตอ้ง
น ำเขำ้มำโดยทำงเรือในเสน้ทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถใหบ้รกิำรรบัขนไดต้ำมที่รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศก ำหนด ผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งเป็นผูข้ำยจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรสง่เสรมิกำรพำณิชย
นำวี ดงันี ้



                                   (๑)    แจง้กำรสั่งหรือน ำสิ่งของที่ซือ้ขำยดงักลำ่วเขำ้มำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจำ้ท่ำ 
ภำยใน ๗ วนั นบัตัง้แต่วนัที่ผูข้ำยสั่ง หรือซือ้ของจำกต่ำงประเทศ เวน้แต่เป็นของที่รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออ่ืนได ้

                                   (๒)    จดักำรใหส้ิ่งของที่ซือ้ขำยดงักลำ่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดร้บัอนญุำตจำกกรมเจำ้ท่ำ ใหบ้รรทกุสิ่งของนัน้โดยเรืออ่ืน
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนญุำตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบติัตำม (๑) หรือ (๒) ผูข้ำยจะตอ้งรบัผิดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำร
สง่เสรมิกำรพำณิชยนำวี 
                          ๑๐.๓   ผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งจงัหวดัไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท ำสญัญำหรือขอ้ตกลงซือ้เป็นหนงัสือ
ภำยในเวลำที่ก ำหนด ดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ จงัหวดัจะริบหลกัประกนักำรยื่นขอ้เสนอ หรือเรียกรอ้งจำกผูอ้อกหนงัสือ
ค ำ้ประกนักำรยื่นขอ้เสนอทนัที และอำจพิจำรณำเรียกรอ้งใหช้ดใชค้วำมเสียหำยอ่ืน (ถำ้มี) รวมทัง้จะพิจำรณำให้
เป็นผูท้ิง้งำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ยกำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดภุำครฐั 

                          ๑๐.๔   จงัหวดัสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอ้ก ำหนดในแบบสญัญำหรือขอ้ตกลง
ซือ้เป็นหนงัสือ ใหเ้ป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนกังำนอยักำรสงูสดุ (ถำ้มี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสำรแนบทำ้ยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสน์ี ้มีควำมขดัหรือแยง้กนั 
ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติัตำมค ำวินิจฉัยของจงัหวดั ค ำวินิจฉยัดงักล่ำวใหถื้อเป็นที่สดุ และผูย้ื่นขอ้เสนอไม่มีสิทธิ
เรียกรอ้งค่ำใชจ้่ำยใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๐.๖   จงัหวดัอำจประกำศยกเลิกกำรจดัซือ้ในกรณีต่อไปนีไ้ด ้โดยที่ผูย้ื่นขอ้เสนอจะเรียกรอ้ง
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกจงัหวดัไม่ได ้

                                   (๑)    จงัหวดัไม่ไดร้บักำรจดัสรรเงินที่จะใชใ้นกำรจดัซือ้หรือที่ไดร้บัจดัสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท ำกำรจดัซือ้ครัง้นีต่้อไป 

                                   (๒)    มีกำรกระท ำที่เขำ้ลกัษณะผูย้ื่นขอ้เสนอที่ชนะกำรจดัซือ้หรือที่ไดร้บักำรคดัเลือกมี
ผลประโยชนร์่วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ื่นขอ้เสนอรำยอ่ืน หรือขดัขวำงกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรำยอ่ืน หรือเจำ้หนำ้ที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทจุริตอ่ืนใดในกำรเสนอรำคำ 

                                   (๓)    กำรท ำกำรจดัซือ้ครัง้นีต่้อไปอำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่จงัหวดั หรือกระทบต่อ
ประโยชนส์ำธำรณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท ำนองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตำมควำมในกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั 



                 ๑๑.    กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 

                             ในระหว่ำงระยะเวลำกำรซือ้ ผูย้ื่นขอ้เสนอที่ไดร้บักำรคดัเลือกใหเ้ป็นผูข้ำยตอ้งปฏิบติัตำม
หลกัเกณฑท์ี่กฎหมำยและระเบียบไดก้ ำหนดไวโ้ดยเครง่ครดั 

                 ๑๒.    กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 

                             จงัหวดั สำมำรถน ำผลกำรปฏิบติังำนแลว้เสรจ็ตำมสญัญำของผูย้ื่นขอ้เสนอที่ไดร้บักำร
คดัเลือกใหเ้ป็นผูข้ำยเพื่อน ำมำประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูป้ระกอบกำร 
                             ทัง้นี ้หำกผูย้ื่นขอ้เสนอที่ไดร้บักำรคดัเลือกไม่ผ่ำนเกณฑท์ี่ก ำหนดจะถกูระงบักำรยื่นขอ้เสนอ
หรือท ำสญัญำกบัจงัหวดั ไวช้ั่วครำว 

จงัหวดัหนองบวัล ำภู 
        กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

 


