
ประกาศจงหวัดเซยงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาจำนวน b  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้ง 

สัน ๓,๑๓๗,๖๘๘.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดฟันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถัวน) ตามรายการ ดังนี้ 

๑. Levetiracetam ๕๐๐ mg/£ m l จำนวน ๓,๖๐๐ vial(£ มิลสิสิตร/ml)

injection (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๕๖๔๗๐๔)

b. Topiramate ๑๐๐ mg tablet จำนวน ๔๘,๐๐๐ tablet

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๖๐๔๙๑)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

b. โม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไมใป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไวัขั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายซึ่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซึ่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

ฟัสดภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายฟัสคุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยฃน่ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกับ ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋ความคุ้มกันเข่นว่านั้น



๑๐. ผู้ยื่บข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 

Co.... ระหว่างเวลา น. ถึง ส!. 0. น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน[หลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nkp-hospital.go.th หรือ 

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

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๖) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ รท 0 มิถุนายน พ.ศ. ๖๕๖๔

(นายวรเชษฐ เต่ชะรัก}

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงต์ 

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราซการจังหวัดเชียงใหม่

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


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เลขที, ๑๕๘A d๕๖๔ 

การซื้อยาจำนวน ๒ รายการ 

ตามประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ 

ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

(e-bidding)

จังหวัดเขียงใหม่ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "จังหวัด'' มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. Levetiracetam ๕๐0 ทา§/๕ mi จำนวน ๓,๖00 viaKctr มิลลิลิตร/ทกเ)

injection (GPU) (๕๑.๙๙.๙๘.๙๘

-๕๖๔๗ 0 ๔)

๒. Topiramate ๑00 mg tablet จำนวน ๔๘,000 tablet

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๘ -๔๖0๔๙๑)

พัสดุที่จะซื้อนี้ด้องเนินของแฟ้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เนินของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้พันทีและมี 

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ใดยมีช้อ 

แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยซนํร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินซรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒



๒. คุณสมบัติ'ของผู้ยื่น'ข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นจ้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้โนบัญชีรายซ่ึอผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ึอให้เป็นผู้ท้ิงงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยซน่ร่วมกันกับผู้ยื่นจ้อเสนอรายอื่นที่เจ้ายื่นจ้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโนการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นจ้อเสนอได้มีคำลังให้สละเอกสืทธและความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นจ้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการยื่นจ้อเสนอ

ผู้ยื่นจ้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คอ

๓.© ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นจ้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ล้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ล้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 

ใหญ่ (ล้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นจ้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใข่นิติบุคคล ให้ย่ืน 

สำเนาบัตรประจำตัวประขาชนของผู้นั้น สำเนาจ้อตกลงที่แสดงถึงการเจ้าเป็นหุ้นส่วน (ล้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว



ประชาซนชองผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 

ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมก้นในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (เอ) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมก้บการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารด้งต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงดัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าบั้น

(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 

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

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

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตานแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสบอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก 

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)



๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาใดเพียงครั้งเดียวและราคา 

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนงสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 

สำคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซี่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบยน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ัง 

ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ งานคลังยา โรงพยาบาลนครพีงค์

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๕: วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีไต้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกน ๓๖๕ วับ นับกัดจากวันลง

นามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันที่!ต้รับหนังสือแข้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ยา ไป

พรัอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดข้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ 

จังหวัดจะยืดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แบบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง 

โตยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีค'วาม 

ประสงค์จะขอดูต้นฉนับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน

๔ .๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ตัวอย่างคูจากเอกสาร

คุณลักษณะเฉพาะของยาแต่ละรายการ และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ จังหวัด กำหนด โดย 

ลงลายมีอผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมา 

แสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันท่ี

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา 0๘.๓0 น. ถึง ๑๖.๓0 น. ณ กลุ่มงานเภสัชกรรม(ช้ัน ๖) อาคารอำนวยการผู้ 

ป่วยนอกอุบัติเหตุและอุกเฉิน ฅเ ช้ัน(อาคาร ๓) โรงพยาบาลนครพิงค์

ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดขอบในความเสืยหายใด ๆ ที่เกดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้ 

แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยี่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ๆลๆให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสืยก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔ .ฟ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดข้างภาครัฐดัวย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 

ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดข้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ 

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด



๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้!นการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และซัดเจนซองเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยนการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ 

เสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบ้ตของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายซื้อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรมตามข้อ (ร).๕ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เซื้อว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซ้ือ 

ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโท,ษผู้ย่ืนข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันมิใซ่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำตังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ 

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซอง จังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ตังนี้

(๑) ปฏิบัตตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าไข้

จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบยนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ไต้ 

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องสืกษาและทำความเข้าใจในระบบและวัธการเสนอราคาด้วยวัธ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชองกรมบัญช้กลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต wvwv.gprocurement.go.th 

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิ๋ใบการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ

พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก

ราคาต่อรายการ

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัตไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการย่ืนข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ

ะร่
*.



เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสตุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างใ'บ 

จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่นิใช่สาระสำคัญแล;;ความ 

แตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผดพลาดเล็กนอย คณะกรรม 

การฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธ๋ึไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีตัง

ต่อไปบ้ี

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายซ่ือผู้วับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓} เสนอรายละเอียดแดกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเนาผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซื้แจงข้อเท็จจรืงเพิ่มเดมได้ จังหวัด มี 

สิทธิที่จะไม่วับข้อเสนอ ไม่วับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจรืงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ช่ืงสิทธิที่จะไม่วับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ไต้ และอาจพิจารณาเสือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งบี้ เพ่ือประโยขน์ของทางราชการเป็น 

สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใข้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ นิไต้ 

รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ 

ยื่นข้อเสนอที่ไต้วับการคัดเสือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น การ 

เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิต้บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ใบกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไต้ว่าไม'อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

จังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซ้ืแจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบุรณี หากดำซ้ืแจงไม่เป็นท่ีวับพิงได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่วับข้อเสนอหรือไม่วับ 

ราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น ทั้งบี้ ผู้ย่ืนข้อเสนอตังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด 

๕ .๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือทิ้1ต้วับการคัดเลอกมีผลประโยชน์ร่วม 

กัน หรือมีส่วนไต้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 

รายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา



๖. การทำสัญญา4อขาย

๖.ร) ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วน 

ภายใบ ๔ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำส ัญ ญ าตาม 

แบบสัญญาดังระบุ ใบข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วน 

ภายใน ๔ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ฃนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด 

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา 

ค่าสิงของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยดถอไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อ 

ไปนี้
(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟทํท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีที่ใข้เช็คหรือดราฟทํ

น้ันขำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (ส่ังจ่ายในนาม “โรงพยาบาลนครพิงค 

เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” )

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวํธการที่กรมบัญขกลางกำหนด

(๔) หนังสือคํ้าประถันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่Iต้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายซึ่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวยนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ {๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซ่ึงจังหวัด ไต้รับมอบไว้แล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิงของซึ่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอนๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวง 

แล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอที่!ด้รับการดัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ 

ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ไต้ตรวจรับมอบสิงของไว้เรืยบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซ้ือ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.๒0 ของราคาค่าสิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง



ผู้ฃนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทำสัญญาซ้ือ'ยายตามแนบด้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 

ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องร้นประกันความข้ารุดบกพร่องของสิงของที่ซื้อขายที่เกิดซื้นภายใน 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวนที่ จังหวัด ไต้รับมอบสิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแขมแก้ไขให้!ข้การไต้

ดีดังเดิมภายใบ ๑๕: วัน นับถัดจากวันที่โด้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑0. ข้อสงวนสิทธิ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล

การลงนามในสัญญาจะกระทำไต้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุม้ตเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงโรง

พยาบาล แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือสิงของตามการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำ 

เข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไต้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัตตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิงของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับ 

เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ี 

มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ไนกรณีที่โม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ 

ภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้า 

ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง 

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธ่ิที่จะแล้โขเพ่ิมเดิมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)

๑๐.๕: ในกรณีที่เอกสารแนบห้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามกำวินิจฉัยของจังหวัด กำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียก 

ร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเดิม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้โด้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง 

ค่าเสืยหายใดๆ จากจังหวัดไมได้



(๑) จังหวัดไมใด้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง 

พอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกันผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือชัดขวางการแช่งขับอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกับ 

กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดยวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑©. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่Iด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชายต้องปฏิบ้ตตามหลัก 

เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่Iด้รับการคัด 

เลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่Iด้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ช่ัวคราว



1. ขื่อยา Levetiracetam 500 ทาg/5 ml injection
2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 รูปแบม เป็นยาอืด,ปราศจากเชื้อ

2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Levetiracetam 500 mg ในปริมาตร 5 m l
2.3 ภาซนะบรรจุ บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราคจากเชื้อ

2.4 ฉลาก - ระบุขื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ซัดเจนปรากฎบนบรรจุภัณฑ์ 

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยด้องระบุขื่อยาหรอขื่อการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาดความแรงของยา เลขที่ผลิต วันสิ้นอายุ ไว้อย่างซัดเจน
3. คุณสมบัติทางเทคนิค

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification และ drug substance 
specification ที่อ้างอิงจากเภสัชตำรับฉบับเดียวกัน ขื่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ 
ยา กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เภสัชตำรับที่ใซ้อ้างอิงด้องเป็นฉบับที่เทียบเท่าหรัอใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตำรับ 
ใดตำรับห,นง ตามประกาคกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ค.. 2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 
(ลงประกาศในราชกิจจานุเบก1ษาว้นที่ 12 กนภาพันธ์ 2562)

3.1 Finished p roduct specification: Levetiracetam injection USP
ข้อ Test items Specifications

1 Identification - Meet the requirement

2 Assay - 90.0-110.0 % of the labeled amount o f 

levetiracetam

3 Organic impurities 

Levetiracetam acid 

Any individual unspecified 

degradation product 

Total impurities

- Not more than 0.3%

- Not more than 0.1%

- Not more than 1.0%

คณะกรรมการกำหนดคุณตักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงขอ.

ลงข่ือ.. 

ลงข่ือ. 

ลงข่ือ.

........
(นา’ง่สฺภา'รัขต่ กาญ’จ่บะวผข่ย}

(ใทงลดรรรรริ?!
....กรรมการ

^ ' . ■ ร.:■ ะ-*X..... ประธานกรรy i าร

ลงข๋ึอ .กรรมการ

(น่ายว้รํยู่'ท!5 โร1ษตลกฺลชย่’}

(น่างขวัญ1ชนก ท่งศมณี)

.กรรมการ

...กรรมการ

(น่า*พํรaiรณ เน่าอบ’ทร)

ลงข่ือ.................. ' ว ั.......................กรรมการ
( น า ย ส น ห อ น ท ร )

ลงข่ือ........................................................................ กรรมการ
(นางลาวอญซสิ#ยนวล)

ลงข่ือ  ........... .........................................................กรรบการ
(บางบงกข ธีรกิตติกุล)

1. ระ.... .
(น่ายจระ ล่รอํยลุ่'วํรร่ณ)

.กรรมการ

ลงข่ือ............... ........ .c.rr...v .... ะ^..,.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกอบโทญจน เอกสินธฺ}

ลงข่ือ.............1...'^^'.....u ...... ..1,....กรรมการและผ้ข่วยเลขานุการ
(นางธนยาน พมสาริ)

ลงข่ือ.... ..........,....... ...........^ .  ................. 1i ............ กรรมการ
(นางสาวบุ?เบท ทฤกบาทนาซาติ)

ลงข่ือ.................. .(•วิ.^ไ11...1..................... กรรมการและผ้ข์วยเลขานุการ
(นางสาวยฺทาวติ รนทรจบทร )

ลงข่ือ... .... . . จ . . .  .........กรรมการและผั'ช่วยเลขานุการ(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญ.กุล) น
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ข้อ Test items Specifications
4 pH 1- 5.0-6.0
5 Bacterial endotoxins test - Not more than 0.175 USP Endotoxin 

Units/mg o f levetiracetam
6 Sterility - Meet the requirement
7 Particulate matter 

Size >  10 pirn 

- Size >  25 jUm

Not more than 6,000 particles/container 

- Not more than 600 particles/container

3.2 Drug substance specification: Levetiracetam USP

ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Meet the requirement

2 Assay - 98.0-102.0 % o f on the anhydrous and

solvent-free basis
3 Impurities

3.1 Residue on ignition - Not more than 0.1%
3.2 Levetiracetam related compound B - Not more than 0.1%

3.3 Organic impurities

- Pyridin-2-ol - Not more than 0.025%
- Levetiracetam acid หรือ - Not more than 0.3%

(ร)-2-{2-Oxopyrrolidine-l-yl) butanoic acid

- Levetiracetam related compound A - Not more than 0.05%

- Any individual unspecified impurity - Not more than 0.05%.

- Total impurities - Not more than 0.4%
3.4 Levetiracetam R-enantiomer - Not more than 0.8%

4 Water - Not more than 0.5%

คณะกรรมการกำหนดคุ. .1..
1 A nลงขอ....................... * ......... '.

เฉพาะและรายละเอียดของยา

A /yV  (นางล r m รณ
ลงข่อ................. ............นุ,โ , ! . ............... .,.............. กรรมการ ลงข่อ

(นางสุภารข่ตํ กาญจนะวณีข่ย)

ลงซ่ือ.................... . . . . . . . น ุ. . . . . .......  ..............กรรมการ ลงข่อ
(นายวรยฺM u m ตสกุลขัย)

ลงซ่ือ.................... ..... j ) ........ ...................กรรมการ ลงขอ
(บางขวัญขนก พงศ่มณี)

ลงซ่ือ....................... ........นุ® โv........ ................... กรรมการ
{นางสาวอญข่ลิ ขัยนวล)

ลงข่อ............... .,........... ร ^ ) ^ .. .. . .. .........................กรรมการ
(นางนงก,ข ธรกตติกุล)

ลงซ่ือ....................... .<«ร์โโโโ^^ . .นุ..^....กรรมการและเลขานุการ ลงข่อ.
(นางสาวกอบกาญจบ่ เอกลนสู่)

ลงซ่ือ............. า.1̂ นุ ......กรรมการและผ้ข่วยเลข่าบุการ ลงซ่ือ.
(บางธนยาน พิมลาริ ) v

ลงข่อ

ลงข่อ.

'(นางํจ่งฺลกํพณ เปาอบ'ทร) 

{นาย่สุ่!iรทุร เ^ น ่ท ร )  

(น่ายP น-นคุตยา) 

(นายจระ สํรอ่ยสุ่วรํร่ณ)(นายจระ สรอยสุวรรณ)

...... . . & . . . . ...... ....นุ.............กรรมการ
(นางลาวพบท พสุกบาพนาข่าต)

... ...1....< ะ .4..4...... « . .  กรรมการและผัข่วยเลขานุการ
(นางลาวอุพา,วดี อนทรจันทร ) น

.7.....ก๒ !^.........นุ..... ....กรรมการและผ้ข่วยเลขานุการ(นางลาวบยธดา แต่เจริญกุล)
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3.3 Drug substance specification: Levetiracetam (In-House)

ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finish product specification
2 Assay - 98.0-102.0 % o f ๐ก the anhydrous and solvent-free 

basis

3 Impurities

3.1 Sulphated ash

3.2 Non enantiomeric impurities

- Levetiracetam acid หรือ 

2-pyrroLidone-N-butyric acid

- Any unspecified impurity

- Total impurities

3.3 Enantiomeric purity

- Not more than 0.1%

- Not more than 0.3%

- Not more than 0.05%

- Not more than 0.4%

- Not more than 0.8%
4 Water - Not more than 0.5%

4. เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรบรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 
ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเปียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 

แหล่งผลิต

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

คณะกรรมการกำหนดณ^ลักไ

ลท ี่อ.

แฉพาะและรายละเอียดของยา

, (นางลดรรรรฟ
ลท ี่อ ................. ............ ........................... „ .............กรรมการ

(นางสุภารขต่ กาญ.จนะวผิชย่)

ลงข่ือ...............
(บายํวร่ยฺทธุ โ ต ิ’ส่กฺลขย)

น ■ๆ\ rลงขอ....................y ....... „...*......... r-.y ,................... กรรมการ
{บางขวัญ.ขบก พงศ่มผิ)

ลท ี่อ ........................^ (ใ ...................................... กรรมการ
(บางสาวอญขสิ ขยนวล)

.กรรมการ

ลที่อ.... ........... ■1̂ £ ๘ ^ ................... ......กรรมการ
(นางบงกข ธรกดตกุล)

ลท ี่อ ....  ป ี^ ^ L  ...กรรมการและเลขานุการ
{บางสาวกอบกาญจนํ เอกสินชุ)

ลท่ีอ............7—r / C ..... .......กรรมการและผู้ซ่วยเลขานุการ(บางรับยาบ พมสาร ) "

(บายจระ^อํยสุ่วร'รณ)’'

ลท ี่อ .............., .....................^.ไ':.............. 1.............. กรรมการ
(นางสาวบุทบท พฤกบาพบาขาติ)

สงข่ือ........1........14........................ ....... กรรมการและผ้ข่วยเลขานุการ
(บางส่าวยฺพาวดี อบหรจบหร่ )

ลงข่ือ........ ,.......... โ ^ ^ ! . . . , . . . . . ...... ......กรรมการและผ้ข่วยเลขานุการ
(บางสาวบยธิดา แต่เจรญกฺล)
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4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรอ ย.! ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกํใข 

เพิ่มเติมจะตองแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.5} มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ดามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและหัดเทืยมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผ ู้ผล ิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co

operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจลอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราดาอิเล็กทรอนิกส์ 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 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุติบฃองตัวยาสำคัญ (Certification o f analysis o f drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1

คณะกรรมการกำหนดคุณลัแษณุ^ฉพาะและรายละเอียด1ของยา

ลงข่อ.
(บางลดTOรณ

ลงข่ือ.................,........ . . . .y Q ifY ............ „ ............ กรรมการ
(บางสุภารัชต่ กาญจบะวณขย่)

’(บาย1วรํยุ'ทธไพ่บิพ่สกุล'ข่ืย)
ลงขอ 

ลงข่ือ

.กรรมการ

.........0..^ .... ....y .y .................... กรรมการ
(บางขวัญ.ขบก พงคมณ)

ลงข่ือ.................................................... ...................กรรมการ
(บางสาวอญขล ข)ยบวล)

ลงข่ือ................. ....................................................... กรรมการ
{บางนงกข^รกิตติกุล)

ลงข่ือ.....  ...กรรมการนละเลขาบุการ
(บางสาวกอบกาญ,จบ เอกสิบธฺ)

ลงข่ือ........... . . . . . ^ . 4. ..กรรมการและผู้‘ช่วยเลขาบุการ(บางธับยาน พมสาร )

(บาง'จง่ลุกบณ เป่าอบทร) 

{บาย?

ลงขึอ.
(บ่/^น-"บ้ดด'ยา)

ลร'ข่ือ............... .......ป^.'^/..............
(บายจระ สร้อยสุวรรณ)

ลงข่ือ.... ......... , ......... ........................................กรรมการ
(บาง?ทวบุฑบพ่ พฤกษาพนา,บาต)

ลงข่ือ.................Q C ...41................ v., กรรมการนละผู้ข่วยเลขาบุการ
(บางสาวอุพาวดี รบทรจนทร่ )

ลงข่ือ....... ,..........ไ^)รhr)............ ......กรรมการและผ้ฃ่วยเลขาบุการ(บางสาวปิยธ?ท แต่เจริญกุล)
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4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term Stability ตลอดฃ่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง
4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดไต้ครบถ้วนตามที'กำหนดในหัวข้อคุณสมนัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาท่ีส่งมอบต้องมีอายุไซ้1ด้1ม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหัยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีที่โรงพยาบาลนครพิงศึทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ํงมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ค ุณภาพ 

โรงพยาบาลนครพิงค์จะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยา 

เพื่มอีกตามจำนวนที่โรงพยาบาลนครพิงค์ส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายใน 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล 

นครพิงศึขอสงวนสิทธ1ม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/ 

หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณ ีท ี่ไม ่ใช ่ยาต ้นแบบจะต ้องม ีผลการศ ึกษาเปรียบเท ียบทางคล ิน ิก (comparative 

clinical trial) ท ี่แสดงประลิทธิภาพตามข้อบ่งใช้ก ับยาต้นแบบเพื่อแสดงให้เห็นถึง

ประส ิทธ ิภาพท ี่เท ่าเท ียมก ันโดยเป ็นการศ ึกษาแบบ prospective randomized

controlled trial (RCT) และต้องปรากฏการตีพิมพในวารสารทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ

(นท่"สำว่อัญขลี พนวิล) (บาย’0ระ สํรใอ’ยสุ่'วิรรณ)
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4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลกสัญญาก่อนครบกำหนด ด้งนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทยVเอห้องปฏิบตการพี่ไต้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะชื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปีญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้พี่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยพี่ได้รับยา

4.8 โรงพยาบาลนครพ ิงค ์ขอสงวนลิทธน]ร ับพ ิจารณาผลิตภ ัณฑ ์ยาท ี่ม ีประว ัต ิถ ูกเร ียกเก ็บค ืน โดย 
สำน ักงานคณ ะกรรมการอาห ารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก ่อน ว ัน ประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการm หนดคุณสักษณะเฉพาร

ลงข่ือ.............. ......- น ี้-
(นางa r m รณ

ลงข่ือ..............,..........นี ้4 Y ...............,........... กรรมการ
(บางสุภารข่ต่ กาญอบะว{นิ'จย)

ลงข่ือ................... ... 4,.โ....,£,44น ี้โ โ โ .............กรรมการ
(นายวรยฺใ'!ร ไขรตสกุลชัย)

ลงข่ือ................... .1. , . . . . ^ โ... r ..a, ..................กรรมการ
(บาง'ขวัญ'จนก พงค่มณี)

แเละรายละเอียดของยา

.ลงข่ือ................................ ข•บ1ในี้,,....... ................... กรรมการ
(นางสาวอญชล ชัยนวล)

ลงข่อ. 1.,..........11.๑ /3 .โ..
(นางบงP'ข่''ธึร่กดด'กุลํ)

.กรรมการ

ลงข่ือ...................... .■ น ี้^ ,...นี้.นี้ะ>4,..4.....กรรมการและเลขาบุการ ลงข่ือ.
(นางสาวกcmกาญจบ่ เอภสิ'พุ)

ลงข่ือ......................... 4,.4......1,....กรรมการและผู้ช่วยเลขาบุการ ลงข่ือ.(บางซับยาน พิมสาร ) * ’

(นางสาวบุฑ่"บ่"ท^พ^ษาพ่นาช่าต)

......... ...^ < ..4,..A......v1....4.., กรรมการและผู้ช่วยเลขาบุการ
(นางสาวยุพาวดี สิบทรชันทร ) " • '

..................4...................... ...... กรรมการและผู้ช่วยเลขาบุการ
(บางสาวนยธดา แด่เจ'รญ[กุล)



2. คุณสมบตทั่วไป

2.1 รูปแบบ

2.2 ส่วนประกอบ

2.3 ภาขนะบรรจุ

2.4 ฉลาก

เป็นยาเม็ด สำหรับรับประทาน

ประกอบด้วยตัวยา Topiramate 100 mg ใน 1 เม็ด

บรรจุในแผงปิดสนิท ฟ้องกันความขึ้น

- ระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยด้องระบุชื่อยาหรอชื่อการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาดความแรงของยา เลขที่ผลิต วันสิ้นอายุ ไวัอย่างชัดเจน
3. คุณสม1บ้ตทางเทคนิค

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification และ drug substance 
specification ที่อ้างอิงจากเภสัชตำรับฉบับเดียวกัน ชื่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ 
ยา กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เภสัชตำรับที่ใช้อ้างอิงด้องเป็นฉบับที่เทียบเทีาหรอใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตํ!รับ 
ใดตำรับหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 
(ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวับที่ 12 คุมภาพันธ์ 2562)'

3.1 finished product specification: Topiramate Tablets USP
ช้อ Test items Specifications

1 Identification - Meet the requirement

2 Assay - 90.0-110.0 % o f the labeled amount o f 1 opnamate

คณ: ;กรรมการกำหนดศณณัา^ณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

.....(บางลดาวรรณ' หาญใพัโรจน้)
.............. ประธาน

ลงข่ือ.................. ,........... น :.^ ................... - ............. กรรมการ
(บางสุภารขตํ กาณจบะวณ'ใ)ย)

ลงขอ.................... ....... a ร๘ไ.4........ ....................กรรมการ
(นายวรยฺทฺธ โซษตสกุลขัย)

กรรมการ

ลงขอ.................... ......... ................ ............................กรรมการ
(นางขวัญขบก พงศมณ)

ลงข๋ึอ.................................น^?!น่ึ.v........................... กรรมการ
(นางสา'วอญขล ขัยนวล)

ลงข่ือ...................... ,4...rfnp:.................................... กรรมการ
(นายจระ สร้อยสุวรรณ)

ลงข่ือ.......  ......... ................................................  ........กรรมการ ลงข่ือ..............7..................ร !^ . . . . . .......................... กรรมการ
{น่าง่บงํกขัธร้ก^'กุลํ) (น่าVล่าวับุทบ^พฤกษาพน่าขัาต)

„ ....กรรมการและเลขาบุการ ลงข่ือ..........a -y-, กรรมการและผู้ขวยเลขาบุทารลงข่ือ..
(บางสาวํกอน่ก์าญจน่ เอกสัน่'ธฺ)'

ลงข่ือ............. -...${4*.'A 1,.11 a....กรรมการและผู้ข่วยเลขาบุการ
(บางรับยาน พนสาร )

(น่างํลาวยฺพุาว่ด 'อบทรํจน่ทร้

ลงข่ือ... .... ..กรรมการนละผ้ข่วยเลขาบุท'!ร(นางสาวปิยธดา แตะจรญ กุล) ”
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ข้อ Test items Specifications
3 Dissolution test* (Test 1 or Test2 o r "

- Test 1

- Test 2

- Test 3

"est3)

- Not less than 80% (Q) o f the labeled am ount o f 

Topiramate Potassium is dissolved in 20 minutes

- Not less than 80% (Q) o f the labeled am ount o f 

Topiramate Potassium is dissolved in 40 minutes

- Not less than 80% (Q) o f the labeled amount of 

Topiramate Potassium is dissolved in 30 minutes

4 Uniformity o f dosage units* - Meet the requirement

5 Impurities

- Topiramate related compound A

- Individual unspecified degradation 

product

- Total impurities

- Not more than 0.5%

- Not more than 0.2%

- Not more than 0.7%

6 Limit o f sulfamate and sulfate - Not more than 0.25% o f sulfate ion

- Not more than 0.25% o f sulfamate ion

3.4 Drug substance specification: Topiramate USP

ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Meet the requirement

2 Assay - 98.0-102.0 % on the anhydrous basis

3 Specific rotation - Between '28.6 and -35.0

4 Water - Not more than 0.5%

5 Inorganic Impurities 

Residue on ignition 

Heavy metals*

(*จะตรวจวิเคราะห์หรือไม่ก็ได้)

- Not more than 0.2%

- Not more than 10 ppm

คณะกรรมการกำหนดคgMnไ^ะเอพาะและรายละเอ ืยดของยา

ลงช่ือ...... .................. '......... ............ 11-..-.  ....... ประราy (บางลด'ฑรรณ หาญไหไรจน)
ลงช่ือ.......................................................... n .............กรรมการ ลงช่ือ...........................0. . .^ ,—, .......

(บางสุภารขต้ กาญจบุะวณขย) (u^w ftc^ fu  เปาอิบทร)

ลงช่ือ................... .......น ุ.....c .} :^ ......... ....................กรรมการ ลงช่ือ................., . ^ .  โ ร ^ ^ . . , ,
(บายวรยฺทร เฆษตสกุลขัย) (บายพ™เห เปาอบทร่)

ลงข๋ึอ..................... 3 ๔ ' 1,  .นุ..................................กรรบการ ลงช่ือ.................. ................................
(บางขวัญ.ซบก พงศ่มณ) (บา9ขวบ บดตยา)

ลงช่ือ.................................น . . ^ V ....... V..................กรรมการ ลงช่ือ.................. นุ.โ....X ............. .........................กรรมการ
(บางสาวอญขสิ-ขยบวล) (บายจระสร้อยสุวรรณ)

ลงช่ือ............. ...........ร Jyy!..^..........................กรรมการ ลงช่ือ............................ .lacw............... ........... กรรมการ
(บางบงก3เ ธรกิตติกุล) (นางลาวบุทบทเพฤกษาพบาซาติ)

.กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.......  . . . . . .กรรมการและเลขาบุการ ลงช่ือ.........7...........£ [ : ••••ษ;:;; v-t กรรมการและผ้ข่วยเลขาบุการ(บางสาวกอบโทญ๗  เอกสิบธุ่) (บางสาวยพรวด อบทรจับทร )
ลงช่ือ........... ,......ะนุ.นุ.....นุ....กรร:บการ!และผ้ข่วยเลขา'บุการ ลงช่ือ.............. โ?^®)กุ.....v..4...... ......กรรมการและผ้ข่วยเลขาบุการ(บางรับยาบ พมสาร ) (บางลาวบยธดา แต่เจรญกุล)
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ข้อ Test item s Specifications
6 Organic Impurities (Procedure 1 or Procedure 2 or Procedure 3)

Procedure 1

Individual impurity - Not more than 0.1%
- Total impurities - Not more than 0.5%
Procedure 2

- Fructose - Not more than 0.3%
- Topiramate related compound A - Not more than 0.3%

Individual impurity - Not more than 0.1%

- Total impurities - Not more than 0.5%

Procedure 3

- Topiramate related compound A - Not more than 0.3%
Individual impurity - Not more than 0.1%

- Total impurities - Not more than 0.5%
7 Limit o f sulfamate and sulfate - Not more than 0.1% o f sulfate

- Not more than 0.1% o f sulfamate

หมายเหตุ - * หัวข้อ Dissolution และ Uniformity o f dosage units ให้แนบเอกสารแสดงรายละเอียดผล 

การตรวจวิเคราะห์ หากมิได้แจ้งรายละเอียดที่เป็นตัวเลขไว้ในใบ COA

- กรณึที่จดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสาร 
หลักฐานตังกล,าวที่ได้รับอนุมิตด้วย

- Drug substance specification พิจารณาจากใบวิเคราะห์ของผู้ผลิต drug substance หรือใบ 

วิเคราะห์ drug substance ของผู้ผลิตยาสำเร็จรูป ฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งมีการตรวจวิเคราะห์ครบ 
ทุกหัวข้อที่กำหนด

คณะกรรมการกำหนดคุฌลักษถjะเฉพาะและรายละเอียดของยา

^ ช่ือ................. r  ••• ร^^■ ■ •ะะไ::!-*ไ;:r r  ‘■■■■■ ....กรรมการ(นางสุภา'รัชด่ าญจนะวณิชย)

ลงช๋ึอ........................... u  ะ ..^........... .,..............กรรมทาร
(บายวรยฺทซ ไฆษ?เสกุลชัย)

...............ว !^ '* '. ',!ใ(นาง'ชวญ'ชนก พงทมณิ)

ลงช่ือ......................... u......................... ................... กรรมการ
(บางลาวอญชล ชัยนวล)

m

(นางลัดไวรณ^ญไพ!รัจน) ประ5าใ̂
............ กรรมการ ลงช่ือ............".

ลงชิอ.
(นายล#รร่ unpijvi ร ) .......................

กรรมการ ลงช่ือ...................r .5ร ^ . ' ^ บ ............................. กรรมการ
(บายข่วน บดติยา)

(นายจระพรอย'สุวรรณ)
ลงชิอ. .กรรมการ

ลงช่ือ.................V.......................................................กรรมการ ลงชื่อ...............,...... ..............y & ...............11.,.............กรรมการ
(นางบงก^ ริรกิตติกุล) (บางสาว'บุทบท พฤกษาพนาชาติ)

ลงช่ือ................................................ • โ . . : : โ . . . . , .............>.1* . . . . กรรมการนล
(นางสาวกอบกาญจบ เอกสนธฺ)

ะเล'ชานุการ ลงช่ือ........ .............(?น£.,4...... .*....1,., กรรมการและพช่วยเลชานุการ
(นางสาวกุพาวิด อนทรจนทร ) *

ลงช่ือ............r  £  •«•..••*.1..-iกรรพการและ!ผ้ช่วยเลขาบุการ ลงช่ือ........ r ........^ . ^ ไ..,......... , กรรมการและผู้’ช่วยเลขานุการ(บางรบยาบ พมสาร ) (นางสาวิบยธดา แดเจรญกุล)
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4. เงื่อนไขอื่น ๆ

ผ้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือขื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ 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 พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ชีนทะเบียน (finished product specification) และข้อ}]',หนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก่ไข 

เพิ่มเดิมจะด้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.5) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีโบการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใบการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซี่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผ ู้ผล ิตต ้องม ีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
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

of finished product) ในยาร่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง

คณะกรรมการกำหนดคุณgกษญะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงช่ือ........................ร ุ......^...1,     ...........ประธานกรุรมก/ร
(นางลดาวรรณ

ลงซอ........................... ...ษ<ว ิ0 'โ........... .................. กรรมการ ลงซ่อ
(บางสุภารัชค กาญ.จบะวณชย)

ลงช่ือ................... .. 4,......’โโ ......4, ....................กรรมการ ลงช่ือ
(บายวรยทธ เฆษดลกุลชัย)

ลงช่ือ.................... ...41................................................กรรมการ ลงช่ือ.................. r ... .^ i t1,............
(นางขวญซบกพงศ่มผิ) (บายชรบ-ชัดติยา)

■ ลงช่ือ................................ . § ^ 1.111..........................กรรมการ ลงช่ือ.................  .....14. ไ...£V.......... .........................กรรมการ
(บางสาวอญ.ชล ชัยบวล) (บายจึรร; สร้อยสุวรรณ)

ลงช่ือ.................. . .........ร ^บ ั.. . . ........................กรรมการ ลงชื่อ............. , ....................ใ?Kรุ:.................. ..............กรรมการ
(นางบงกํ.ข ธรก?เดกุล) (บางลาวบุ‘ทบท ฑฤกษาพบาซาติ)

ลงช่ือ................... . ^ ไ บ ั^ . . V-....กรรมการนละเลขาบุการ ลงช่ือ....... ............ ............. w....y.v.
(บางสาวกอบกาญจบ เอกสบธุ่) (บางลาวยฺพาวด อบทรจับทร)

ลงช่ือ............ r . . . ^ . ^ ¥ .11.....M ....กรรมการและผ้'ช่วยเลขา'บุการ ลงช่ือ..........r ...........โ!?)!?*?. ...... ..กรรมการและผัช่
(บางรันยาบ พมสาร) '  (บางสาวปิยธดา แดเจร้ญกุล) *

กรรมการและผู่ซ่วยเลขาบุการ 

ผุ้ช่วยเลขาบการ
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4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถดิบของตัวยาสำคัญ (Certification o f analysis o f drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ลงเป็นตัวอยำงทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตลุดิบ
4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความส้มพันธระหว่างรุ่นการผลิตของวัตลุดิษของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 บ ี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 บี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ขึ้งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดใต้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมน้ตทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้1ต้ไม่น้อยกว่า 1 บี 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ
4.5.3 กรณีที่โรงพยาบาลนครพังค์ทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ค ุณภาพ 

โรงพยาบาลนครพังค์จะทำหนังสือรัองขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยา 

เพิ่มอีกตามจำนวนที่โรงพยาบาลนครพังค์ส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใข้จ่ายใน 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล 

นครพังค์ฃอสงวนลิทธน]รับพิจารณาการเสนอราคายาตังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/ 

หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข 

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่!มใซ่ยาตันแบบจะต้องมีผลการศึกษาทางคลินิก (clinical trial) ที่แสดง 

____________ประสิทธิภาพตามข้อบ่งใข้และต้องปรากฏการดีพัมพัในวารสารทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ

คณะกรรมการกำหนดคฟลักษรtfะเฉพาะและรายละเอียดของยา

.กรรมการ

ลงจอ

.กรรมการ ลงช๋ึอ

ลงช๋ึอ........................ .:........ *....................................บัระธานก0AyV (บางลดาวรรณ หาชุ่โพ[รจน้)
1WW..................,1..........น ุ• ำ --.•.1. * . ^ .............กรรมการ ลงไ}อ  .........«1____________

(บางสุภารัช(ทกทญจนะวณชย) (น-^พดกุษณ เปาอนทร)

ลงช๋ึอ................... 7. น ุ. . . . ร . ........ .£.................กรรมการ J
(น'ฟไร บุทรา.Vรดลกุล'ชัย)

.................... ......................................................กรรมการ ....... .................. r . - ^ is r - v r i - T(นางขวญชนกทงศํมณ) (นายขรนบัดดยา)

ลงขีอ................................. ....................................... กรรมการ ลง'ร่อ.........................ะ';.ะ^:}....;.  ............
(นางสาวอญขสิ ชัยนวล) (นายจิระ สร้อยสุวรรณ)

ลงช๋ึอ.................................£ ^ . . . . . .........................กรรมการ ลงช๋ึอ................................... นพ:...............1,..
(นางนงก^รรกิตติกุล) (นางสาวบุ*บท ^ฤกนาทนาชาติ)

ลงช๋ึอ........................ . < ^ ^ ™ รว^....กรรมการและเลชาบุการ ลงขอ.......................5”* ........................... กรรมการและผู้ช่วยเลชาบุการ
(นางลาวกอบกาญจบ เอกสนธฺ) ’ - (นางสาวบุพ•ทด อนทรจนทร )

ลงช๋ึอ............r  .นุ.นุ 11....กรรมการและผัช่วยเลขาบุการ ลงช๋ึอ.........r ......โ ^ ) '} .. .v. . น ุ..... ......กรรมการและผู้ช่วยเลขาบุการ(บางธนยาบ พมสาร) v (บางสาวปิยธดา แต่เจริญกุล)

กรรมการ

กรรมการ

..กรรมการ

..กรรมการ
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4.7 ผู้เส'นอราคา (ผู้ขาย) ยิบยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติทารทใต้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใบ 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงาบคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปีญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยทึ๋1ด้รับยา

4.8 โรงพยาบาลนครพ ิงค ์ขอสงวนส ิทธ ิ้ไม ่ร ับพ ิจารณาผลิตภ ัณ ฑ ์ยาท ี่ม ีประว ัต ิถ ูกเร ียกเก ็บค ืบ โดย 

สำน ักงาบ คณ ะกรรมการอาห ารและยาใน ระยะเวลา 1 ปี ก ่อนว ันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดคุ๒ ลัก,ษฟะเฉพาะและรายละเอียดของยา
------ ------------------- -------------------------------- ~ v _ --------ลงจอ...................... 4 ................ ........ ................ .......ประธาบกรุรมก

/W ./ (น างลดาวรรณ  หาญไพ,โรจน)
ffl ..Y ....... n ............ กรรมการ ลงขอ................ลงซิอ.. 

ลง'จ่อ. 

ลงซ่ือ..

(นาวัสุ่ภารัขํด จนะว่ณขยํ)

........... 1,.....L . J £........6.,.............. กรรมการ ลงซ่ือ
(บายวรบุทธ ใ»รตลกุล'ขัย)

..............1,...!$ {ไ...1... 1,,.................. กรรมการ ลงซ่ือ
(นางขวัญซุนก หงศ่ม{น]

INTId.............................. ..1)?...1,. v....... ...................แววมทาว ถงขย
(นางสาวอญขลิ/ขยนวล)

ลงซ่ือ..............................ะ ^ ^ . . . . . . ........................กรรมการ ลงซ่ือ(นางบนา^ริรกอดกล)

('นางธน"ยำน หมสาร )

(นาฟัจงิSfoWfftยาอนุ1ทร้)

(นาย^หร*ปาอ ิน)*ร ้)

(นาย1ขวิ(ท!ดรยา)

(นายจิระ สร้อยสุวรรพ)
.................. :.กรรมการ

..................................... โ /}^ ^  .. ........... ........กรรบการ
(นางสาว'บุพบท าเ^กษาพนาขาตั)

(บางสาวยฺพ^เด,อนทรจันทรํ )
..กรรมการนละผ้ข่วยเลขาบการ

(นางสาวปิยธํดา แต่เจริญกุล)
..กรรมการนละผ้ข่วยเลขานการ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจ้ดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง

๑. ซ่ือโครงการ : ประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๒ รายการ ด้วยวธืประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓,๑๓๗,๖๘๘.๐๐ บาท(สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อย-

แปดสิบแปดบาทล้วน)

๓. วับที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ะ Q 6  ฐ,[|(

เป็นเงิน ะ ๓1๑๓๗,๖๘๘.๐๐ บาท(สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทล้วน)

ลำด้บ 

ท่ี

รายการยา จ้าบวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

๑ Levetiracetam ๔๐๐ กา§/๔ m l 

injection (๔.๑)

๓,๖๐๐ Vial ๔๔๐.๐๐ บาท/Vial

๒ Topiramate ๑๐๐ mg tablet (๔.๒) ๔๘,๐๐๐ Tablet ๑,๘๙๗.๑๑ บาท/๖๐ Tablet

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ราคาตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องกำหนดราคากลางยา 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถ'นาย'น ๒๔๖๓

๔.๒ ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ (ใบลังซื้อเลขที่ ๖๔/๔๒๘๒ ลงวับที่ 

๗ พฤษภาคม ๒๔๖๔)

๔. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

อ้างถึง คำลังจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 พ « / /๒ ๔ ๖๔ ลงวันที่ ® ฅเ มิ.{เ. เ พ  

๑. นายพันธพงศ์ ตาเรืองศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ

๒. นายนพสิทธิ้ ขันตี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๓. นางสาวยุพาวดี อินทรจันทร์ เภสัชกรชำนาญการ กรรมการ


