
ร่างขอบเจตของงาน (Terms of Reference ะ TOR)
โครงการประกวดราคาซ้ือยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

๑. ความเป็นมา
เนื่องด้วยกลุ่มงานเภสัชกรรม ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาล สำหรับจัดซื้อยาเพื่อใช้ไน 

กิจกรรมบริการผู้บํวยในโรงพยาบาลนครพิงค์ ดังนั้น กลุ่มงานเภสัชกรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ 

ยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ที่ รายการยา จำนวน
๑ Azithromycin ๔๐๐ mg powder for injection ๑,๔๐๐ Vial

๒ Cefdinir ๑๐๐ mg capsule ๑๐๐,๐๐๐ Capsule

๓ Salmeterol ๒๔ meg/® dose inhalation + Fluticasone ๓,๐๐๐ Bott

propionate ๔๐ meg/® dose powder, ๑๒๐ dose inhalation

๒. วัตถุประลงค์
เพื่อนำมาใช้รักษาพยาบาลผู้ปวยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลนครพิงค์ และป้องกันป้ญหา 

ยาขาดคราวเนื่องจากเป็นยาที่มีอัตราการใช้สูง

๓. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเลนอ
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานชองรัฐ 

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท ี่ไม่ผ ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ 

ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงการคล ังกำหนดตามท ี่ประกาศเผยแพร ่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศชอง 

กรมบัญชีกลาง

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ไนบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้ง 
งานของหน่วยงานชองรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น 

หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการชองนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพชายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เช้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดชวางการแข่งชันอย่างเป็น 

ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลชองผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำลังให้สละเอกสิฑธิ้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ย ื่นข ้อเสนอต้องลงทะเบ ียนในระบบจัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาครัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ชองกรมบัญชีกลาง

๔. แบบรูปรายการ...



๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
คุณลักษณะเฉพาะของยา จำนวน ๓ รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย)

๕. ระยะเวลาดำเนินการ
กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ๑๒ เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามทำสัญญาจะซื้อจะขาย 

แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๖. ระยะเวลาส่งมอบ
ส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๗. วงเงินในการจัดหา
ใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ จัดซื้อประมาณ ๓,๔๑๘,๑๓๐.๐๐ บาท 

(สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ รายการยา จำนวน วงเงินงบประมาณ (บาท)
๑ Azithromycin ๔๐๐ m§ powder for 

injection

๑,๔๐๐ Vial d®!^,£^oo.oo

๒ Cefdinir ๑๐๐ mg capsule ๑๐๐,๐๐๐ Capsule ๑,๓๙๑,๐๐๐.๐๐

๓ Salmeterol ๒๔ meg/® dose inhalation + 

Fluticasone propionate ๔๐ meg/® dose 

powder, ๑๒๐ dose inhalation

๓,๐๐๐ Bott ๑,๑๒๘,๓๓๐.๐๐

มูลค่ายาท้ังหมด ๓,๙๑๘,๑๓๐.๐๐
๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเลนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๙. อัตราค่าปรับ
กำหนดค่าปรับเปีนรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยัง 

ไม่ได้รับมอบ โดยนับลัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้จะขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบจน 

ถูกต้องครบล้วนตามใบสั่งซื้อ

©๐. ลถานท่ีติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม และส่งข้อเลนอแนะ วิจารณ์ หรือแลดง
ความคิดเห็น

<9)0.®) ทางไปรษณีย์

ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

๑๔๙ ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๔๐๑๘๐ 

โทรสัพท ๐-๔๓๙๙-๙๒๒๓ โทรสาร ๐-๔๓๙๙-๙๒๒๓ 

๑๐.๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kobgan.a@moph.mail.go.th

หมายเหตุ สาธารณซนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานดังกล่าว 

ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยซื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ มายังโรงพยาบาลนครพิงค์ 
(กลุ่มงานเภสัชกรรม) ต ั้งแต ่ว ันท ี.่......น ิ! ................. ถึง ว ัน ท ี่........ $(!..0 ...5,0,. ..Mbit........

mailto:kobgan.a@moph.mail.go.th


ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
เร่ือง ประกวดราคาซ้ือยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งบี้ เป็นเงินทั้ง 

สิ้น ๓,๔๑๘,๑๓๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังบี้

๑. Azithromycin ๕๐๐ mg จำนวน (ริ),(ŝ oo vial

powder for injection (GPU)

๒. Cefdinir ๑๐๐ mg capsule จำนวน (ริ)00,000 capsule

(GPU)

๓. Salmeterol ๒๕ meg/® dose จำนวน ๓,000 ขวด/bottle(๑๒๐ dose)

inhalation + Fluticasone 

propionate ๕๐ meg/® dose 

powder, ๑๒๐ dose inhalation 

(GPU)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปบี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม'ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบีตงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายซึ่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที'ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาบใบกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม,มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว



๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดฃวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรมในการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม,เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ๋ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 

..................... ระหว่างเวลา....................... น. ถ ึง .......................น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวนเ์หลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วับที่ประกาศจนถึงก่อนวับเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไฃต์ www.nkp-hospital.go.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 -๕๓๙๙-๙๒๒๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรเซษฐ เต่ขะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ใบระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

http://www.nkp-hospital.go.th
http://www.gprocurement.go.th


เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขท่ี.................

การซ้ือยาจำนวน ๓ รายการ 
ตามประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ 
ลงวันท่ี มิถุนายน ๒๕๖๔

จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า ''จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑ .  Azithromycin ๔๐๐ mg powder จำนวน ร ) ,^ O O vial

for injection (GPU)

๒ .  Cefdinir ๑๐๐ mg capsule จำนวน ( 5 ) 0 0 , 0 0 0 capsule

(GPU)

๓ .  Salmeterol ๒๔ meg/® dose จำนวน ๓ , 0 0 0 ขวด/bottle(๑๒๐ dose)

inhalation + Fluticasone 

propionate ๔๐ meg/® dose 

powder, ๑๒๐ dose inhalation 

(GPU)

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมี 

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีช้อ 

แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 

๑.๔ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม



๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไม่เนินบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เนินบุคคลซี่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ช่ัวคราว เนื่องจากเนินผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เนินบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เนินผู้ท้ิงงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาบเนินหุ้นส่วนผู้ 

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจใบการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๒.๗ เนินนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒.๘ ไม่เนินผู้มีผลประโยขน่ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก' จังหวัด ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เนินผู้กระทำการอันเนินการขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรมในการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เนินผู้ได้รับเอกลิทธี้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเนิน ๒ ส่วน คือ

๓.© ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเนินนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถึอหุ้นราย 

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง



(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใซ่นิติบุคคล ให้ย่ืน 

สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที,แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 

ประซาซนซองผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญซาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 

ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ซองผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณีซย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไค้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
(๑) ในกรณีที,ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) ผู้เสนอราคาต้องนำเอกสารส่วนที่ ๒ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ถัดจากวันท่ียื่น 

เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๒ วัน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ 

กลุ่มงานเภลัซกรรม โรงพยาบาลนครพิงค่

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

ให้เตยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสัน และจะต้องกรอก



ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 

สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอ่ืนๆ ท้ัง 

ปวงไว้แล้ว จนกระทั้งส่งมอบพัสดุให้ ณ งานคลังยา โรงพยาบาลนครพิงค่

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๔ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิไต้

๔.๓ ผู้ยื,นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๔ วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันที่ไต้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ยา ไป

พร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานตังกล่าวนี้ 

จังหวัดจะยืดไว้เป็นเอกสารของทางราซการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง 

โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ 

ประสงค์จะฃอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๔ วัน

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ตัวอย่างดูจากเอกสาร

คุณลักษณะเฉพาะของยาแต่ละรายการ และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ จังหวัด กำหนด โดย 

ลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมา 

แสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที,

..................... ระหว่างเวลา..................... น. ถ ึง ...................... น. ณ กลุ่มงานเภสัชกรรม(ชั้น ๖) อาคารอำนวย

การผู้ปวยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๗ ช้ัน(อาคาร ๓) โรงพยาบาลนครพิงค์

ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดขอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก'ตัวอย่างตังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้ 

แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ๆลๆ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่............. .......  ระหว่างเวลา.....................น. ถ ึง ...................... น. และเวลาในการเสนอ

ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพันกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ



เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใซ้โนการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ 

เสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 

กรรมการๆ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นซรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 

ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 

เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้!เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ 

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุใว่ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายท้ิงปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมใต้

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้โนเว็บไซต์ vwvw.gprocurement.go.th 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธ๋ึในการพิจารณา
๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ 

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก

ราคาต่อรายการ

๔.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม,ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม,รับพิจารณาข้อเสนอชองผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ



เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใซ่สาระสำคัญและความ 

แตกต่างน้ันไม,มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรม 

การๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธ้ีไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม,มีการผ่อนผันในกรณีดัง

ต่อไปน้ี

(๑) ไม'ปรากฏซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายซ่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกซ่ือผู้ยื่บข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มี 

สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม,รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น 

สำคัญ และให้ถือว่าการดัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ 

ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเซ่ือถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น การ 

เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นด้น

ในกรณีที,ผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม,อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

จังหวัด จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันซ้ืแจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เซื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซ้ืแจงไม่เป็นท่ีรับพิงได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ 

ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม,มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด 

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วม 

กัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 

รายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาซ้ือขาย



๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเนินหนังสือแทนการทำสัญญาตาม 

แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๔ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม,สมควรจัดทำข้อตกลงเนินหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเนินหนังสือ กับจังหวัด 

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที,ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเนินจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๔ ของราคา 

ค่าส่ิงของที,ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อ 

ใป น ี้
(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเนินเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใซ้เช็คหรือดราฟท์

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ (ส่ังจ่ายในนาม “โรงพยาบาลนครพิงค เพ่ือ 
การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”)

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเนินหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกับตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ไข้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซ้ือซ่ึงจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวง 

แล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เนินผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือขายหรือ 

ข้อตกลงเนินหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซ้ือ 

ขายเนินหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.๒๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 

ทำข้อตกลงซื้อเนินหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน



ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ไซ้การได้

ดีดังเดิมภายใน (ร)๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

©๐. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอบุมิตเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงโรง

พยาบาล แล้วเท่าน้ัน

๑๐.๒ เม่ือจังหวัดได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เปีนผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือสิ่งของตามการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำ 

เข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบํตตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิขยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับ 

เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ี 

มิใช่เรือ'ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏินัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ล่งเสริมการพาณิซยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท่าสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังลือ 

ภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังลือคํ้า 

ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิง 

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธ้ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง 

ซ้ือเป็นหนังลือ ให้เป็นไปตามความเห็นซองสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐ .๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียก 

ร้องค่าใข้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง 

ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ไต้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือหรือท่ีไต้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง 

พอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที,ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี



ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 

กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซ้ือคร้ังนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชายต้องปฏิบัติตามหลัก 

เกณฑ์ที,กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาชองผู้ยื่นข้อเสนอที่!ด้รับการคัด 

เลือกให้เป็นผู้ชายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 

หรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ช่ัวคราว

จังหวัดเชียงใหม่ 

มิถุนายน ๒๔๖๔



1. ขื่อยา Azithromycin 500 mg powder for injection
2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 รูปแบบ

2.2 ส่วนประกอบ

2.3 ภาชนะบรรจุ

2.4 ฉลาก

เป็นผงยาฉีดปราศจาณซื้อ สีขาวถึงเกือบขาว ใช้สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 

Azithromycin dihydrate ที่ลมมูลกับ Azithromycin 500 mg 

บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ

- ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต 
และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาดความแรงของยา เลขที่ผลิต วันสิ้นอายุ ไว้อย่างชัดเจน
3. คุณสมบัติทางเทคนิค

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification และ drug substance 
specification ที่อ้างอิงจากเภสัชตำรับฉบับเดียวก้น ซื่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ 
ยา กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เภสัชตำรับที่ใช้อ้างอิงต้องเป็นฉบับที่เทียบเท่าหรือใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตำรับ 
ใดตำรับหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 
(ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวั๋นที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)

3.1 Finished product specification: Azithrom ycin fo r Injection USP
ข้อ Test items Specifications

1 Identification - Meet the requirement
2 Assay 90.0-110.0 % o f the labeled amount o f Azithromycin
3 Uniformity o f dosage units* - Meet the requirement

คณะกรรมการกำหนดคณลักใ ท  ะและรายละเอียดของยา

(บายสู่

..กรรมการ

.กรรมการ

ลงข่ือ............................................w...# ........... ประธาบ rf%รมการ_ , (นางลคๆ วรรณ รทญใฟm บั) /O i /
ลงข่ือ................. . ^  ลงซอ".""...... / .....(บางสุภาร้ขต่ (ฑญพะวณซย) (บา35aaro[บ่ เปาอิบทร)
ลงข่ือ................. ...... a โไไ........-V............ กรรมการ(บายวีรยุทธ̂ รเพิสกุลขัย)
^ขื่ร................. .............................................. กรรมกา' ...................... r . , , . , . .* . .4,.,.(นางขวัญขนก พงค่ม{น) (บายซวน,โบัดลิยา)
ลงข่ือ........................... ................... .................กรรมการ ลงข่ือ............... .......ใวิไา(.'โ........ ..................... กรรมการ(บางลาวอญซล ขัยนวล) (บายจิระ สร้อยสุวรรณ)
ลงข่ือ............... ......สั^กุ สิ ้  ..................... กรรมการ ลงข่ือ............................ ........................ ............กรรมการ(บางบงกขฺ ธีรกตลิกุล) (นางสาวบุราบท พฤก■ เราพบาขาต)

ลงข่ือ..... , . 2 โ , ร  ., .กรรมการและเลขานุการ ลงข่ือ(นางสาวกอบกาญจบ เอกสิบธุ่)
' ร ่ c f e r  * /  Vลงขือ............4,.................. ..y... .กรรมการและผัไทยเลขาบุการ(บางซับยาบ ทิมสาร ) "

. .............'น้ีธัไ-.......... V, กรรมการและพิขวยเลขาบุการ(บางลาวยุพาวดี อบทรจันทร์ ) v
ลงข่ือ... .....,...........3 ^ ๒ . .1.......... ..... กรรมก้ารและผ้ซ่วยเลขาบุการ(บางลาวจยธดา นตเจรญกุล)
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ข้อ Test item s Specifications

4 Impurities
Azithromycin N-oxide Not more than 1.0%
Desosaminylazithromycin Not more than 0.3%
/V-Demethylazithromycin Not more than 1.0%
Any other unspecified 
impurity

Not more than 0.2%

- Total impurities Not more than 3%
5 Bacterial endotoxins - Not more than 0.7 USP Endotoxin Units/m§ of 

Azithromycin

6 Sterility - Meet the requirement

7 Particulate matter Size >  10 เแm not more than 6,000 /container 
Size >  25 Jim not more than 600 /container

8 pH - 6.4-6.8

9 Water Not more than 2%

3.2 Finished product specification: Azithrom ycin fo r Infusion BP

ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Meet the requirement

2 Assay 95.0-105.0% of the labeled amount o f Azithromycin
3 pH - 6.4-6.8
4 Clarity o f solution Meet the requirement

5 Related substances 

Impurity A

(6-demethylazithromycin) 

Impurity B

(3-Deoxyazithromycin)

Not more than 0.5% 

Not more than 2%

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณgเ^ท^ละรายละเอ ียดของยา

ลงข่ือ.. (นางลดา'ฑรทI ห๊าญุใ̂ รจฟ้) ..ประร รรมการ

......X X ............กรรมการ .- ................. . พ ....,V(บายวีรยฺทธ/๒บิตสกุลขัย) (บายสถ̂ พรา̂ รบทร) ..กรรมการ
ลงข่ือ............... . . . . . . . ^ X -  .........น...,?..... ..... กรรมการ ลงขอ..............ำโ......................... ...................... กรรมการ(บางสุภารขต่ ก^จนะวณขย) (บ>»4สักษณ่ ฝาอินทร์;
ลงข่ือ................ ...... . ^ยวีรยุทธ̂ *!
ลงข่ือ.................r ......ไ$ £ ......... ,...5, .................กรรมการ(บางขวัญขนก พงศํมณิ)
ลงข่ือ.................. ..... .....^'!'^น...... .................กรรมการ(บางสาวอญขลิ ขัยนวล;
ลงข่ือ  .......... .. .. ร ! - / .  .4.......................... กรรมการ(บางบงกขJfsกิตติกุล)

เกอบกุากุ 
{บางธนยาบ พมส่วิริ;

ล” อ............... โบร^ฒเ•ยา-)...............
(บาย่จร่ร:"สิ’ร์อยสุวรรณ)

ลงข่ือ.............................ไเ^.......... .(บางสาวบุทบท พฤกบาพบาขาติ)
ลงข่ือ............................................... กรร3ลงข่ือ...... ............ ....1, / . / ^ . . . , ^ 1,... กรรมการและ เลขา'นุการ ลงข่ือ....... ..............^ k C - ....V--V1 ^  ( ใ 3 m n ? '  m o ru cn  I r a n รรขเรํไ 1 I น ก l a 'i ' i J i w i ' i S  สิขiv t*o« เจท<  1

ลงข่ือ................... ,...^วัใ . ' . . . ........ 1, . . . .กรรมการและผิขวยเลขาบการ
กรรมการและผิขวยเลขานุการ(บาง่สาว่ยฺพาวิด อิบทร่จบ่ทร์ )

ลงข่ือ................. เ!!Y)v..v................... กรรมการและผิช่วยเลขานุการ(บางสาวปียธดา แต่เจริญ.กุล) '
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ข้อ Test items Specifications

5 Related substances

- Impurity c
(3 ” -O-demethylazithromycin)

Not more than 0.5%

Impurity E

(3’-(A/,A/-didemethyl) azithromycin)

Not more than 0.5%

Impurity F

(3 ’ -(N, -de methyl)-3 ’ -A/-formylazit hromycin)

Not more than 0.5%

Impurity H

(3’-A/-{[4-(acetylamino) phenyl]sulfonyl}-3’- 

demethylazithromycin)

Not more than 0.5%

Impurity 1

(3 ’ -A/-demethylazithromycin)

Not more than 0.5%

Impurity L

(azithromycin 3’-N~oxide)

Not more than 0.5%

Impurity M

(3’-(A/,A/-dimemethyl)-3’-A/-formylazithromycin)

Not more than 0.5%

Impurity N

(3’-de(dimethylamino)- 3’-oxoazithromycin)

Not more than 0.5%

Impurity 0

(2-Desethyl-2-propylazithromycin)

Not more than 0.5%

Impurity p

(Azithromycin impurity P)
Not more than 0.5% -

- The sum o f Impurity อ and J

(Impurity อ = 14-demethyl-14-(hydroxymethyl) 

azithromycin)

Not more than 0.5%

(Impurity J = 13-0-decladinosyl azithromycin)= 13-0-dedadinosyl azithromycin)

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณ^^^และรายละเอียดของยา

ลงข่ือ.................................... f Z i '    .......ประธ'!บุก/รมการAyv/  (นางลดาวรรณ 'ร ูไ  wtwu)'
ลงข่ือ.............. 1....... r z i -................„ . .. . . . . . . .......กรรมการ ลังข่ือ..............

( ไ j n ง ? * ก า ร ร แ ท ํ ก า ก เ ฉ ร ิ) * - ! า ก ฬ ! * I I  M l - 1«

ร«อ.............. r(บาง1ขวัญ’ซ,นก พงศ์มณี)
ลงจ๋ึอ............................ u$ ?เลั̂ ...... .(บ่างสาวอัญขลี ข้ยบ่วล่)
ลงข่ือ..............7...... . ฯ & £ ^ ...+ .......................... กรรมการ(บางบงก■ ช.ธรกิตติกุล)

ลงข่ือ.......... ..........ลั] \  . ..กรรมการและเลขาบการ ลงข่ือ................... ............................. กรรมการและผู้,ช่วย!.ลขาบุการ(บางสาวกอบกาฌฺจบํ เอกสินธุ่) (บางสาวยฺฟ่าวดี อินทรจับทร่ ) v
ลงข่ือ........... ......................„....กรรมการและผ้■ ช่วยเลขาบุการ(บางซับยาบ พิมลาริ ) ”

;วบ'บด่ต้ัย่า}
...............  กรรมการ(นายจระ สร้อยสุวรรณ)

7............... 11V:.......... ...................กรรมการ(บางสาว,บทบท พฤก•ษาพบาขาติ)

ลงขอ.................. ..............................กรรมการและผิขวยเลขาบุการ(บางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล) '
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ข้อ Test items Specifications
7 Related substances (ต่อ) 

Any other impurity 

- Total impurities
Not more than 0.2% 

Not more than 3%
8 Water Not more than 3.0%

หมายเหตุ - กรณีที่จดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสาร

หลักฐานดังกล่าวที่ได้รับอนุม้ตด้วย 

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขี้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.ร, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.! ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดห้วข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ฃึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก!ข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเพเข้และรายละเอียดของยา

อ (นางลพr r i r w โฬโรจบ)ลงข่ีร............... ...... .สื]0 ^ . . ...........14..' ..... ..... กรรมการ ลงขอ............. ....... ^(บาง?!ภารขด กาญ1จบะว*5เขย) ( บ า ง rrwqj 1
ลงข่ือ................. ....■■.1, ......(น่โม่ม่ม่-11..,............ กรรมการ ลงข่ือ(นายวรุยูทุ5 /ร!นิร!สกุลชัย)
...... ..................7......^.............,...a..................กรรมการ ลงข่ือ................  . . . ^ . . . u ..^.....(บาง'ขวญ'ชนกพงศ่มณ) (นายขวบน้ต่ติยา)
ลงข่ือ............... .น......... ..... .̂...............กรรมการ ลงข่ือ.............. .1..1..3ม ่า ^ . . . . ....................กรรมการ
ลงข่ือ......

(บ่ายจึร่ะ ส่รอ่ยสุวรรณ)
กรรมการ ลงข่ือ................... .......... tffb...............a ...........กรรมการ(นางลาวบุ,ลบท าใฤกพา'พนา'ชาต)

'(บ่างสาวอัญชลี ขัย่บ่วล)
(บ่างบ่งก่̂ รกต่ตกุ่ล่) 1............. .......1..  ___

ลงข่ือ.............>. . . .  ....กรรมการและเลขานุการ ลงข่ือ....... ............ ม่!-<โ*.....*.....1.. กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(บางสาวกอบกาญงน เอกสินธฺ) ’ (นางสาวยูพา-วดี อินทรจันทร ) *
ลงข่ือ........... . . . . . . 1 ^ ! ( . 1 , ..... ..11....กรรมการและผ้ฃ่วยเลขานุการ ลงข่ือ........ 1 ........ โ ,...1,...... ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ(นางธนยาบ ทิมสาร ) v ' (นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอก?!ารรั'บรองมาตรฐานการผลิตยาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจลอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate o f pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา

4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

o f finished product) ในยารุ่นที่ล่งเป็นตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification o f analysis o f drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ล่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term Stability ตลอดข่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยืนในทะเบียนยามาแสดง

4.3.5 ในกรณีที่เป็นยาที่ต้องผสมก่อนใช้จะต้องมีสำเนาภาพถ่ายผลการศึกษาความคงตัวของ

ผลิตภัณฑ์หลังการละลายมาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสม-บัติทั่วไปข้างตัน

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับจากวันล่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณแฉพ 'ะและรายละเอียดของยา

ลงซอ....... ......................... Jf.......1....— .4,.....ประธานกรรมการAwn/ (บางPเพ'ทIรรน ฑาญไพโรจน) / า /  .ลงช่ือ............... ,....'7โ ^ ^ ........... .1... ........... กรรมการ ลงซอ............. ............................. ...................... กรรมการ(บางสุภารซตํ ท0ญจบะวณขย) ( บา ง เ ปา อนทร)
ลงข่ือ................. ...... a-.... ...............................กรรมการ ลงข่ือ...............(นายวรยฺทธ,๒ษิตสกุลรัย) (บ;พ, MM LU 1v u y -ii

ลงข่ือ................. 1.......โ^!...... .................กรรมการ ลงข่ือ................ .ป— .........................กรรมการ(นางขวัญขบโท̂ งส่มณี) (บายชวน บดติยา)
ลงข่ือ.................. .......... น■■■■น-ร1.....Y.......:.......กรรมการ ลงข่ือ.... .......... ............................................  .....กรรมการ(บางสาวอญขล ซยบวล) (บายจึระ สรอยสุวรรณ)
ลงช่ือ   .........7 . . . . . . , ..............  .......กรรมการ ลงช่ือ............  ......... ......................vt...........กรรมการ(บางบงกซ ธีรกิตติกุล) (บางสาวบุฑบท พฤกษาพบาซาต)

ลงข่ือ........... ........ ....กรรมการนละเลขานุการ ลงข่ือ....... .............^ ^ . . ............  กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(นางสาวกอบกาญจนํ เอกสิบธฺ) ' (นางสาวยู'พาวดี อินทรจนทร์) *
ลงข่ือ........... 1 . . . $ $ แ ! ...11....กรรมการและพ้ช่วยเลขานุการ ลงข่ือ........ .......... ."^ข้^(ท....1....... ..... กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(นางธนยานี ทิมสาร ) * ’ (บางสาวปิยธิดา แดเจริญกล)
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4.5.3 กรณ ีท ี่โรงพยาบาลนครพิงค์ทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 

โรงพยาบาลนครพิงค์จะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยา 

เพิ่มอีกตามจำนวนที่โรงพยาบาลนครพิงค์ส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใข้จ่ายใน 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล 

นครพิงค์ฃอสงวนสิทธึ๋ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาตังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) แล ะ/ 

หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข
4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่ไม่ใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาทางคลินิก (clinical trial) และต้องปรากฏ 

การตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยิบยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ตังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฎิษัติการที่ไต้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงาบคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปีญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ไต้รับยา

4.8 โรงพยาบาลนครพิงค์ขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดคุณสักษ 

„ / ล”อ (น'พลดารรร
. q P t ............ ..................กรรมการ ลงข่ือ............ภารขต่ กาฌจนะวณีขอ)

_____ J

โเละรายละเอียดของยา

ลงข่ือ...............1.........Q (โ............. J . .n ............กรรมการ(บางสุภารขต่ กาทุ̂ นะ.รณขอ)
ลงข่ือ................. . a ................... .................กรรมการ(นายริรเ^ธ พรตสกุลขัย)
ลงข่ือ..........................น้ีกิ!........  ̂ ................ กรรมการ(นางขวัณขนก พงคํมณี) ลงขอ.. โนายช่?น'นด่ต้ัยา)ยขขนนิตติย.
ลงข่ือ................. ............................  ............... กรรมการ ลงข่ือ..............  .... .1..ย ่น ี.้.....  ....................กรรมการ(บางสาวอญขล ขัยนวล) (นายจิระ สร้อยสุวรรณ)
ลงข่ือ.............. โน้ีน้ี...  ...................................กรรมการ ลงข่ือ.............................%<...............  .......... กรรมการ(บางบงก,ข ธรกิตติกุล) (บางสาวบุข!บท พฤกษาพนาขาติ)

ลงข่ือ.............. J .ษ'โโโโโ....■ รา̂ .... ■ ■ .กรรมการและเลขานุการ ลงข่ือ.......  ........... (ไ?!̂ โ..............,  กรรมการและผู้''เท่ยIลขาบุการ(นางสาวกอบกาณจนํ (ธกิสนธุ่) ’ (บางสาวยุพ'!วดี อินทรจันทร์ )วบกาถฺ 
า Jลงข่ือ...........  .^ '}/.1,.K.....1,...กรรมการและผู้ข่วยเลขาบุการ(บางธนยาบ พมสาร ) " ลงข่ือ................. .โ̂ ).’) ) ..1...... ..... กรรมการและผ้ข่วยเลขาบุการ(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกล) ”



1. ซอยา Cefdinir 100 mg Capsule

2. คุณสมบัติท่ัวไป
2.1 รูปแบบ

2.2 ส่วนประกอบ

2.3 ภาชนะบรรจุ

2.4 ฉลาก

’  4 J  น y

เบนยาแคปซูล สำหรับรับประทาน

ประกอบด้วยตัวยา Cefdinir 100 mg ใน 1 แคปซูล

บรรจุในภาชนะปิดสนิท และฟ้องกันแสง

- ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต 

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาดความแรงของยา เลขที่ผลิต วันสิ้นอายุ ไว้อย่างชัดเจน
3. คุณสมบัติทางเทคนิค

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification และ drug substance 
specification ที่อ้างอิงจากเภสัชตำรับฉบับเดียวกัน ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ 
ยา กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เภสัชตำรับที่ใช้อ้างอิงต้องเป็นฉบับที่เทียบเท่าหรือใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตำรับ 
ใดตำรับหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 
(ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวับที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)

3.1 Finished p roduct specification: Cefdinir Capsules USP
ข้อ Test item s Specifications

1 Identification - Meet the requirement
2 Assay - 90.0-110.0 % o f the labeled amount o f cefdinir
3 Dissolution test* - Not less than 80% (Q) o f the labeled amount o f 

cefdinir is dissolved in 30 minutes

4 Uniformity o f dosage units* - Meet the requirement

5 Organic impurities

Thiazolylacetyl glycine oxime - Not more than 0.5%

คณะกรรมการกำหนดคุณลักya เ^าะและ'รายละเอ ียด'ของย ่า

ข (นางลรทวรรณ :พใญM รวน)
..........โ...... กรรมการ ลงซ่ือ............าารชตก.าญจบ.ะวณ‘ซย)

ร . ะ ^ '. . .......................กรรมการ ลงซ่ือ............
ลงซ่ือ............... ,........c ...................„ ...โ.......กรรมการ(นางลุภาร-ซต̂ :าญจบ.ะวณข ย)

(บ่าย่วีรํยู่ทธ่โฆษต'สกุลขัย)' ( บ า ย ส ^ ^ Itjทร์)
...........,.,,..,ป ิ๔ .... • r - a \ .................กรรมการ ลงซ่ือ................ . 9 ^ ^ ! ^ . . . . . . ......................... กรรมการ(บางขวัญขบก พงตมณ) (บายซวับ {พยา)
.................... ว้.,..............,................กรรมการ สงฃ่ํอ............... .......... ...TjTr........ ..................... กรรมการ(บางสาวอญขลิ ขัยบวล)

ลงซ่ือ...................... 2 jv̂ vร ุ'....(นาง่บงฺกข่'ธรก๋ัต่ตก่ล่)

ลงซ่ือ 
ลงซ่ือ.

.. (นางสาวกอบfpญจบํ เอกสิบธุ่)

'(บายจร่ะ ส'รอย'ส'วรรณ)
ลงขิอ.................. .......... .y $   .... .................. กรรมการ(บางสาวบุพบท,พฤกษาพนาขาติ)

กรรมการน.ละเลขานุการ ลงซ่ือ...... 7........... ..^^.......,5.....,  กรรมการและผู้ข่วยเลขานุการ(บางสาวยู่พา'วิด อบ่ทรํจบ่ทร)
ลงซ่ือ............ 1 . . . . . ^ ! . . . ^ ..... ..51....กรรมการและผัข่วยเลขานุการ ลงซ่ือ.................. โ^^โ!'.................... กรรมการและผ้ข่วยเลขานุการ(บางธับยานี พิมสาร) ” (บางสาวบยริดา แดเจริญ.กุล) *
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ข้อ Test items Specifications
5 Organic impurities

- Thiazolylacetyl glycine oxime acetal - Not more than 0.5%

Cefdinir sulfoxide - Not more than 0.2%

Cefdinir thiazine analog - Not more than 0.7%
3-Methyl cefdinir - Not more than 0.7%

Cefdinir impurity 1 - Not more than 0.3%

Cefdinir related compound A (cefdinir - Not more than 2.5%

open ring lactone a)

Cefdinir related compound A (cefdinir - Not more than 2.5%

open ring lactone ช)

Cefdinir related compound A (cefdinir - Not more than 2.5%

open ring lactone c)

Cefdinir related compound A (cefdinir - Not more than 2.5%
open ring lactone d) 

7ร- Cefdinir - Not more than 0.2%
Cefdinir lactone - Not more than 1.0%
Cefdinir related compound B - Not more than 0.2%
Cefdinir isoxazole analog - Not more than 0.5%
Cefdinir impurity 2 - Not more than 0.5%

Cefdinir glyoxalic analog - Not more than 0.2%
E-Cefdinir - Not more than 1.2%

Cefdinir decarboxy open ring lactone a - Not more than 1.0%
Cefdinir decarboxy open ring lactone b - Not more than 1.0%
Cefdinir impurity 3 - Not more than 0.2%

Individual unidentified impurities - Not more than 0.2%

- Total impurities - Not more than 5.0%

คณ ะกรรมการกำหนดค ุณ ลักใเถ^าะและรายละเอียดของยา 

, ท พ  (บางลดrrjรณ ใทญM รจบ)
ลง?อ................1- -- •••••....•นุ-■ ท..........กรรมการ ลงขอ............. 7...,..^  , 4 ......(บางสุภารขด่ กาญจบะวณิฯย) (บุ3งจ«1 รณ่ 1ปาอบทร)
ลงข่ือ.... .............7 ; = & c c _ .........  ...กรรมการ(นายวรยฺทธ ไฆษิตสกุลขัย)พ ....ลงข่ือ (บ่าง'ขวัญช่บ่ก พง?โม่ท!) ' '  ...............(บาย'ชํว!Lบดต!ยา)
ลงข่ือ................. .น.ไ̂ {^.. ............................. กรรมการ ลงข่ือ  ........... ะ ^ , 1, , 1..,......................  ......กรรมการ(บางสาวอญซล ขัยนวล) (นายจระ สรอยสุวรรณ)
ลงข่ือ.....................ร'?1ไ ) โ "..............................กรรมการ ลงข่ือ..............................tpv.................,.......... กรรมการ(นางบง m 1ฐ5กตติกุล) (บางสาวบุราบท1พฤกษาพนาชาติ)

ลงข่ือ............. ....... m iu m รน;ละ!ลขา’บุ!กา,5 ลงข่ือ....... ,..........5^< .̂,i..... ,4....V, กรรมการและผู้ช่วยเลขาบุการ(นางสาวกอบกาญจบํ เส์กสินธุ่) • (บางสาวยุพาวดี อบทรจับทรํ ) “
ลงข่ือ............,..... $ - ..1,,.11.....1,....กรรมการและผู้'ช่วยเลขาบุการ ลงข่ือ................... โ^®)กุ..1...8...... ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขาบุการ(นางธนยานพมสาร) v  '  จ(บ่าง่ส่’าวข่ืเย่ธดาแด(จ่รฌฺกลิ)
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3.2 Drug substance specification : Cefdinir USP
ข้อ Test items Specifications

1 Identification - Meet the requirement
2 Assay - 940-1030 pg/mg on the anhydrous basis

3 Residue on ignition - Not more than 0.2%

4 Organic Impurities

Thiazolylacetyl glycine oxime - Not more than 0.5%

- Thiazolylacetyl glycine oxime acetal - Not more than 0.5%

3-Methyl cefdinir - Not more than 0.7%

Cefdinir related compound A - Not more than 0.7%

(cefdinir open ring lactone a)

- Cefdinir related compound A - Not more than 0.7%

(cefdinir open ring lactone b)

Cefdinir related compound A - Not more than 0.7%
(cefdinir open ring lactone c)

Cefdinir related compound A - Not more than 0.7%
(cefdinir open ring lactone d)

Cefdinir lactone - Not more than 0.5%
Cefdinir isoxazole analog - Not more than 0.5%
E-Cefdinir - Not more than 0.7%
Cefdinir decarboxy open ring lactone a - Not more than 0.5%

- Cefdinir decarboxy open ring lactone b - Not more than 0.5%

Any other individual, unidentified impurity - Not more than 0.2%
- Total impurities - Not more than 3.0%

5 Optical rotation - -61° to  -67° at 20°
6 Water - Not more than 2.0%

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษรป้ะเฉพTะและรายละเอียดของยา
พ ^ รมการ13- /  ( นางลร^ หาญุไไ̂ รจน)ลงข่ือ............... . . . . . . . . . . c § t , ,Y ........ . . . . . . . ........ กรรมการ ลงขอ............. .... ท.......................(นางสุภารขต่ กาญ,จนะวณีขยํ) (บางจรลฑพฌ เปาอินทร์)

ลงข่ือ................. ...1,... .... .*.............กรรมการ ลงข่ือ............... ..........(บายารยฺVreTฆ'รตสกุลขัย) (นายสล;

..กรรมการ
4 .....................กรรมการเร)

ลงข่ือ..................1.......u . . . ^ . . . .  . . . ................. กรรมการ ลงข่ือ................  . .Z & .K .. I / .. . . .......................... กรรมการ(นางขวัญ.ขนก พงศ่มณี) (นายขวิน บํดติยา)
ลงข่ือ.. ....... .©ร^,.('บางส่าวอญข่ืล ขัยนวล) ..กรรมการ (นาย’งระสรอย่สุ่ว่ร่ร่ณ) ..กรรมการ
ลงข่ือ  .......... 7, , ........ . . ............................. กรรมการ ลงข่ือ.................. ...................... น ^ . . . . . . . . . ......... .................กรรมการ(นางบy เขธิรกิตติกุล) (บางลาว■ บุราบท พฤก'อาพนาขาติ)

ลงข่ือ........ ............ .กรรมการและเลขาบุการ ลงข่ือ........ ............ ^ < ^ .^ ..... v.....,, กรรมการและผ้ข่วยเลขาบุการ(นางสาวกอบกาญจน่ เอกสินคู่) ’ (นางสาวยฺพาวดี อินทรจันทร์ )
ลงข่ือ........... 1....^'.... *,.1...... a ....กรรมการและผู้ข่วยเลขา'บุการ ลงข่ือ.........,.................................. ,....กรรมการและพ้ข่วยเลขาบุการ(บางธนยาน พิมสาร ) * ' (นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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หมายเหตุ - * หัวข้อ Dissolution และ Uniformity o f dosage units ให้แนนเอกสารแสดงรายละเอียดผล 

การตรวจวิเคราะห์ หากมิได้แจ้งรายละเอียดที่เป็นตัวเลขไวิในใบ COA

- กรณีที่จดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ย่ืนแสดงเอกสาร 

หลักฐานดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติด้วย

- Drug substance specification พิจารณาจากใบวิเคราะห์ของผู้ผลิต drug substance หรือโบ 
วิเคราะห์ drug substance ของผู้ผลิตยาสำเร็จรูป ฉบับใดฉบับหนี่ง ซึ่งมีการตรวจวิเคราะห์ครบ 

ทุกหัวข้อที่กำหนด

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.ร, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้&การควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้โข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานกา-;)ผลิดยา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณ ะกรรมการกำหนดค ุณ ล ัก^แฉ;และรายละเอ ี^ดของยา

ลงข่ือ................................. 5.......................... ประธานกฑ์มการ(นางลด๘ทรรณ หาญใฟไรจนั)
ล^อ...............  . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . ...........กรรมการ ล่งัข่ื อ...................... ......................„..(นางสุภารพ กวฤ!จนะวณิชย) (นางจงสักพณ เปาอบทร)
ลงข่ือ................. . โ........ ............กรรมการ tiMua.............. ,........(นายวิรยุทธ ไขบิตสกุลขัย) (นายสร)
ล̂ ข่ือ.................  .........j£ ..... ................ กรรมการ ลงข่ือ................ ..... ./โ เ^ .. .........................กรรมการ(นางขวัญชนก พงศ่มณิ) (นาย'ชวน_บุ้ดติยา)
ลพ่ือ................. .j 1. ^ ^ . .................................กรรมการ ลงข่ือ.............. ........ .......................(นางสาวอัญชลี ชัยนวล) (นายจิระ สร้อยสุวรรณ)
ลงข่ือ......

..กรรมการ
..กรรมการ ลงข่ือ............,...... ......... .โ/!1ว.......... . ............กรรมการ(นางสาวบุพฟ พฤกษาพนาขาติ).....(นาง่บงก่ขุ ธรกเต่ติกุล่)

ร .ลงขอ........ ....,:f.v r^ z ... ..1.....กรรมการและเลขาบุการ ลงขอ.......  ...........CPa-i..... 1* . . .  กรรมการและผู้ช่วยแาชาบุการ(นางสาวกอบกาล!จน เอกลีนธํ) (นางสาวยฺพ*ทด อินทรจนทร )
ลงข่ือ..................^ * , . a.....a....กรรมการและผู้ช่วยเลขาบุการ ลงข่ือ........7....... โ รู)!!?!(V).............. ,....กรรมการและผู้ช่วยเลขาบุการ(นางธนยาน พมสาร ) ' (นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล) *
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4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมืเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 

ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate o f pharmaceutical product
4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา

4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification o f analysis 

o f finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification o f analysis o f drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ล่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดใต้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วใปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ล่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ไต้โม่น้อยกว่า 1 ปี 3 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ล่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษญ^'ท ละรายละเอียด'ของยา

ลงข่ือ.....................................‘...... .. ...........ประธๅit ก/{'รมการ(บางลลาวรรฒ หาญุใพ่โรจนั)
ลพี่)............... รั)น้........................ 5,...,,...........กรรมการ ลงข่ือ.............1,.....,, ,(บางสุภารขดํกาญจนะวณิชย) (บา*จงลิทพ่{จร.ปาริบทร

. ...ธ ์ทท ั่บ ั...... .,5..,............ กรรมการ ล พ ี่......................... น ั.......................กรรมการ(บายวรยุทธฬ)ษิตลกลชัย} (บายล๙!/โ_1ปาญิบทร)
7,.......1, .^ . ...... ,................ กรรมการ ลงข่ือ................. CL5(นางชวัญซุบก พงศ่มณี) (นายช

ลงข่ือ 
ลงข่ือ

..กรรมการ

..กรรมการ
ลงข่ือ.................. ........ .■ น̂ Tโ....................... กรรมการ ลงข่ือ............... ....1,....■ไไไ7CVท้ั.......,.....................กรรมการ(บางสาวอัญชลี ชัยบวล) (บายจิระ สร้อยสุวรรณ)
ลงข่ือ  .......... ...........................................  ......กรรมการ ลงข่ือ............  .... y p ... . .   .......... กรรมการ(บางบงกชุ.ธรกิตติกุล) (บางสาวบทบท พฤกษาพนาชาติ)(บางสาวบทบท'พฤกษาพนาชาติ)

กรรมการและผ้ช่วยเลขาบุการลงข่ือ........ .......... ...ท ั่^rCวั..^ร4.. .กรรมการและเลขานุการ ลงข่ือ..  7, , , . , , ร £ 11(บางสาวกอบกาณฐนํ เอทลินรุ่) (บางสาวยฺพ่าวด อินทรจับทร้
ลงข่ือ............ . . ..... '  ...a....กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ ลงข่ือ........ ........ .'โ^.?!พ.............., กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(บางธนยานี พิมสาร) " ’ (บางสาวปิยธิดา แต่เจริญกล) ”
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4.5.3 กรณีที่โรงพยาบาลนครพิงค์ทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 

โรงพยาบาลนครพิงค์จะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยา 

เพิ่มอีกตามจำนวนที่โรงพยาบาลนครพิงค์ส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล

.นครพิงค์ฃอสงวนสิทธี้ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/ 

หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดย'โม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 กรณ ียาท ี่เสนอไม่ใช ่ยาต ้นแบบ (original drugs) ต ้องม ีเอกสารผลการศ ึกษา

Bioequivalence ของยาที่เสนอราคาเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยวิธีการศึกษาต้องเป็นไป 

ตามห ล ัก เกณ ฑ ์และแน วปฏ ิบ ัต ิในการศ ึกษ าซ ีวสมม ูลข องยาสาม ัญ ข องสำน ักงาน  

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมไห้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏินัตการที่ไต้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 โรงพยาบาลนครพ ิงค ์ฃอสงวนสิทธ ิ้ไม ่ร ับพ ิจารณาผลิตภ ัณฑ ์ยาท ี่ม ีประวัต ิถ ูกเร ียกเก ็บค ืน โดย 

สำน ักงานคณ ะกรรมการอาห ารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก ่อน ว ัน ประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดคุณลัก^qj^เฉypTะและรายละเอียด'ของยา
ลงข่ือ../ ''(นางลดัาวรรัถเ

ลงข่ือ............... . ....(AjjVV.............. .............กรรมการ(นางสุภาร้ขต่ กาฤ^ะวณชย)
'(นายวรยฺทธไฃษส่สกลซย่)""

'ร์ทญุใพิโรจนั)
(บางฐ่งร่0ษณ (ป่าอบด่ร์)

..กรรมการ
ลงซ่ือ.................  ข........  ................ กรรมการเบาง'ขวัญซบก พงศ่มณี)
ลงซ่ือ...............................................................กรรมการ(บางสาวอญุ'ชล ชัยบาล)
ลงซ่ือ............... ..< ^ C.„.. ..............................กรรมการ

(บางนงก^-ฐิรกตดกล)

ลงข่ือ.....................C •ร•■ พ--^(นางสาวกอบกากุ][รืเน /{อกสนธุ)
ลงข่ือ............7..... 4, . I 2-1; - - .กรรมการและผ้ข่วยเลขานการ(นางรบยาน พมสาร ) * 1

..กรรมการและเลขานุการ

ไงgjลุกษกท1

ลงข่ือ............... r  ...ภั̂ ... ......................... กรรมการ(นายช?น บดตยา)
ลงข่ือ  ..........ป ี^ . ^ ..............  ..... กรรมการ(นายจระ สร้อยสุวรรณ)
ลงข่ือ...............................ใPไ'...........................กรรมการ(บางสาวบุฑบท พฤกบาพนาซาด)
ลงซ่ือ...... .............(วิ/(ไ.14......v. . . . .  กรรมการและผ้ขวยเลขาบุการ(บางสาวยุทกวด อบทรจบทร ) *
ลงซ่ือ................โวั^^/!..... 1,...... ....กรรมการและผัช่วยเลขาบุการ(บางสาวจยธิดา แดเจริญกุล) *



1. ซือยา Salmeterol 25 ทาcg/1 dose inhalation + Fluticasone propionate 50 ทาcg/1 dose

powder, 120 dose inhalation

2. คุณสมนิติทั่วไป

2.1 รูปแบบ เป็นยาสูดเข้าทางปาก ชนิด metered dose inhaler

2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Salmeterol xinafoate ซึ่งสมมูลกับ Salmeterol 25

mcg/dose และ Fluticasone propionate 50 mcg/dose จำนวนไม่น้อยกว่า 

120 doses ใน 1 หน่วยบรรจุ

2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะบรรจุยาสูดพ่น (pressurized container) ที่มี metering valve

ปราศจากสาร CFC
2.4 ฉลาก -ระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วับผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต

บริษัทผู้ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้ชิดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 
-บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง 

วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสม'นิติทางเทคนิคของ Finished product

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product รท!?;.:i lie a lion
2 Mean delivered dose/ex-actuator content

Salmeterol - 18.9-23.1 meg

Fluticasone propionate - 39.6-48.4 meg

3 Content Uniformity o f Delivered dose - Complied with finished product specification

คณะกรรมการกำหนดคุณสืภษณะเฉพาะและรายละเอียดชองยา 
---------------------------------------------------------------------------------

ลงขอ... (น้ว่ว่ล̂ ท̂รรณ' พญไพ่!รจน) ประธา1<|
ลงช่ือ.............. 1........ ..................... . .̂. „.......... กรรมการ ลงช่ือ(บางสุภารขต กาฌจบะวณีขย)พงสุภารขต กาฌจบะวณขย;
ลงช่ือ............................................................1J ................ ( - ภันโ .   .............................กรรมการ(บายวรยทธ โฆบิตสกลซย) ลงขิอ,

กรรมการ
กรรมการ(บายสo w g g t ljf f iv ร์)

ลงช่ือ..... ............ r ...... ....1:..y.......................... กรรมการ ลงช่ือ................ ...................... .......................... กรรมการ(บางขวัญชบกพงศมณี) (บายข่วน.บดติยา)
ลงช่ือ.................. . ...... .................กรรมการ ลงช่ือ.............. ...... ,5..(.ไโโเโโ.......... ..................... กรรมการ(นางสาวอัญชลี อัยนวล) (บายจรร; สร้อยสุวรรณ)
ลงซ่ือ.............. ..................................................กรรมการ ลงซ่ือ............................. .ไ!!.,)'...................,.......... กรรมการ(นางบงกข ริรกตดกุล) (นางลาวบุฑบท่'พฤกษาพนาชาติ)

ลงซ่ือ........ .............. } รุ'.น้.,..ท .̂.......กรรมการและเลขาบุการ ลงซ่ือ.............. ...... ..̂  .v. .  กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(นางสาวกอบกาญ.จน เอกสินธุ่) ' (นางสาวยูพุาวดิ อินทรจันทร่ )
ลงซ่ือ............,  a กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ลงซ่ือ......... ...... .โ^.'! 3Y............. ..... กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(บางธนยาบ พมสาร ) ’ (บางสาวปียริดา แต่เจริญกุล)
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ข้อ Test items Specifications
4 Mean fine particle mass

- Salmeterol

- Fluticasone propionate

- 7-13 meg

- 14-26 meg

4. เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 
แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ฃึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกํใข 

เพิ่มเดิมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) บาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีใบการผลิตยา PIC/S ใบหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำห'เ&เคุณสักิษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา
- ---------------------ลงชอ............................................................... ประรา'(บางลด'ฑรรณ vrtfjpT๗)

•VV............ .*...„...........กรรมการ ลังช่ือ......../.ทรชต่ กาญจบะวณิชย)ลงช่ือ............... . ...........,1. . . ...........กรรมการ(บางสุภารัชต่ กาญจบะวณิชย)
J ฑ์''ลงชอ................. . a !ะชุ..'.'............,1............กรรมการ(บายวรยุทธ โรเษิตสกุลชัย)

ลงช่ือ.................  . . .. . . ................ กรรมการ(นาง,ข*รณฺขนก พงศ่มณ)
ล'พ่ํอ............... (นางสาวอกเขล ซุยนวล)
ลงข่ือ........

..กรรมการ
......... *5aL{̂ f........................... กรรมการ ลงช่ือ..(นางบงกช ธรกิตติกุล)

แฬอร์)

โนายชวบjบัด่ตย่า) 
(นายจร!ร" ส่รอ่ยล่'ารร่ณ)

. t f c . .(บางสาวบุท่บท พฤกษาทํบาชำต)
ลงช่ือ........ .รุ.โฑ์..ใ/กรรมการและเลขานุการ ลงช่ือ....... .............Stร ^ ........... ...กรรมการและผู้ช่วยเลขามุทาร(นางลาวกอบกาฌจบ่ เอกสบรั) ’ (บางสาวยุพา1วดี อบทรจบทร) "

ลงช่ือ........... .......1̂ ^ . . .  .กรรมการและผ้ช่วยเลขามุการ ลงช่ือ........ ......... .ไ'))ไ)!เh? K..... ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขามุการ(บางรันยาบ ทิมสาร ) * ’ (บางสาวปิยธิดา แตเจริญกุล) "
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4.2.2 กรณ ียาน่าเข ้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรลงมาตรฐานการผลิตยาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co

operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate o f pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา

4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification o f analysis 

o f finished product) ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification o f analysis o f drug 

substance) ที่ใข้ใบการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term stability ตลอดข่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบีตทั้วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดไม่น้อยกว่า 1 ปี 3 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดคุเฆลัก^ณะเฉพาะและรายละเอียดของยาป้ดคุ$นลท

กรรมการ
ลงซอ...................4....ไ..................... ....... ประธAm (น‘พลแาทรฌ หาญไพรจน)ลงช่ือ...............  รุ........... ...........กรรมการ ลงช่ือ....... .....(บางสุภารซต กๆ ft(จนะวณิซย) (บา;

ลงช่ือ................. ......„......Cr XZโ.......  ............กรรมการ ลงช่ือ............... .........; ^ ลั^.....,......................กรรมการ(นายวรยทธ!*!'ษิตสกุลชย) (นายเปาอ)งทร)
ลงช่ือ.................r .......ล ั^ - ......  ................ กรรมการ ลงช่ือ................ ..4... ......................... กรรมการ(นางฯวัณชนก พงศ์มณี) (บายซรน บัดติยา)
ลงช่ือ.................. ........ .,.45.............. .................กรรมการ(นางลาวอญา!ล ขัยนวล)

(นาง่บ่งกขุ ธรกุตติกุล)

ลงชิอ- -.กรรมการ(บายจระสิรอยส่วรํร่ณ)
ลงช่ือ............... .......jSJLfV/........ ......................กรรมการ ลงช่ือ............. ................นไบั................ - ............กรรมการ(นางบังกขธิรทตติกุล) (นางสาวบุทบท พฤกษาพนาชาติ)

ลงช่ือ............. ............. ’(ล^.ป..,1ท-) ..กรรมการและเลขานุการ ลงช่ือ........ ........... f y c * -  45..  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ(บางสาวกอบกา{นจบ เอกสนธุ) ’ (นางสาวยุพาวด อินทรจับทรํ )
ลงช่ือ............,..... f โ-.รุ่^*  กรรมการและผู้'ช่วยเลขานุการ ลงช่ือ........ ........ โ^®;)ป)...... 1 e ..... ..... กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(นางรันยานี พมสาร ) v ' (บางสาวบยริดา แต่เจริญกุล)
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4.5.3 กรณีที่โรงพยาบาลนครพิงค์ทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ค ุณภาพ 

โรงพยาบาลนครพิงค์จะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยา 

เพิ่มอีกตามจำนวนที่โรงพยาบาลนครพิงค์ส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายใน 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล 

นครพิงค์ขอสงวนสิทธิ้ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผูข้าย) และ/ 
หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่ไม ่ใช ่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาเปรียบเทียบทางคลิน ิก (comparative

clinical trial) ท ี่แสดงประสิทธิภาพตามข้อบ ่งใช ้ก ับยาต้นแบบเพ ื่อแสดงให้เห ็บถึง

ประสิทธิภาพที่เท่าเทียมกัน และต้องปรากฏการตีพิมพิในวารสารทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฎิปตการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้สูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ใบช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบป็ญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 โรงพยาบาลนครพิงค์ขอสงวนสิทธิ้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืบ โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลงซ่ือ

ลงชิอ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา 
— -------------- ---------------------------------------------------------------------------(นางลดาวรรณหาญไพ!ร̂  /น /  .

7......... ..............................กรรมการ ลงซ่ือ...... ............... ......................n....................กรรมการ(บางส/ฑกาญจบะวณพํ) (บางจ!grypftiiihfhjท?)
ลงข่ือ.................7 .....H ......1.. ............กรรมการ ลงข่ือ.... ........... 7, , . , , ^ ร :  1..................... กรรมการ(นายวีรยทธโร)บิตสกุลชัย) (นายพ^*,ปวอนทร่)

..น้ีv L . .  ........ a,................กรรมการ ลงข่ือ................ r  ... .J :น ี้X /น ี้....................... กรรมการ'(นางขวัญชนก พงศ์มณ)บลงซอ........................... .ะ^'.a-v......-V...............กรรมการ(นางสาวส์ญขลิ ชัยนวล)

ลงข่ือ............... r ......1.,/นี้.เ^นี้..........................กรรมการ(บายซวีน่ บัดติยา)
ลงข่ือ...................... .รัห้ไ '̂.......... ..................... กรรมการ(นายจิระ สร้อยสวรรณ)

ลงซอ.. ..กรรมการ.... . .  .......... ......กรรมการ ลงซ่ือ..(นางบงกซ̂ ธีรกตติกุล)
ลงข่ือ............. ........ ....กรรมการและ เ ลขานุการ ลงข่ือ....... ..... ....../จํ.<..1.....^.....,.. กรรมการและผัซ่วยเลขานุการ(บางสาวกอบกาญจบ เอกสินธฺ) ’ (นางสาวยุพ'ทด อบทรจับทร่ )

•รฺฟนี้

(นนิส่ห์บุฑ่^า^กบาพนาซาด) 
เพ?!ดอน

ลงซอ................. .g!.....a-a....a....กรรมการและผซวยเลขานุการ(นางธนยานี ทิมสาร ) * ลงข่ือ............... .โ^ไ?Sho..v..j,..... ..... กรรมการและผัซ่วยเลขานุการ(บ่างสาวบยธดาแตเจรญกุล) v



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง

๑. ซ่ือโครงการ ะ ประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลนครพิงศ์ จังหวัดเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓,๔๑๘,๑๓๐.๐๐ บาท(สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย-

สามสิบบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒ £  มิ.ย. เฟ ^

เบ็เนเงิน ะ ๓,๔๑๘,๑๓๐.๐๐ บาท(สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ลำดับ

ที่

รายการยา จำนวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

๑ Azithromycin ๔๐๐ mg powder for 

injection (๔.๑)

๑,๔๐๐ Vial ๔๙๙.๒๐ บาท/Vial

๒ Cefdinir ๑๐๐ mg capsule (๔.๒) ๑๐๐,๐๐๐ Capsule ๑๓.๙๑ บาท/ 

Capsule

๓ Salmeterol ๒๔ meg/® dose 

inhalation + Fluticasone propionate 

๔๐ meg/® dose powder, ๑๒๐ dose 

inhalation (๔.๒)

๓,๐๐๐ Bott ๓๗๖.๑๑ บาท/Bott

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ (ตามสัญญาเลขที่ ๒๖๓/๒๔๖๒ 

ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๖๒)

๔.๒ ราคาตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งขาติ เรื่องกำหนดราคากลางยา 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๔๖๓

๔. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

อ้างถึง คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี ^>0/๒๔๖๔ ลงวันที่ k) (ม่ื มิ.ย. fe w

๑. นายพันธพงศ์ ตาเรืองศรี นายแพทย์เชี่ยวขาญ ประธานกรรมการ

๒. นายนพสิทธึ๋ ขันตี เภสัชกรขำนาญการพิเศษ กรรมการ

๓. บางสาวยุพาวดี อินทรจันทร์ เภสัชกรขำนาญการ กรรมการ


