
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เร่ือง ประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้ง 

สิ้น ๓,๓๓๔,๐๑๓.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันสิบสามบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. Calcipotriol ๔๐ ทาcg/§ and จำนวน ๒,๖๐๐ หลอด/tube(๑๕ กรัม/g)

Betamethasone ๐.๕ mg/g in ๑๔ 

gm ointment (GPU)

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๘๒๙๑)

๒. Hydroxyurea ๔๐๐ mg จำนวน ๔๐,๐๐๐ capsule

capsule (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๒๐๔๗๗๓)
๓. Pyridostigmine bromide ๖๐ จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ tablet

mg tablet (GPU) (๔๑.๙๙.๘๙.๙๙ 

-๖๔๗๗๗๗)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสม'บด ดังต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการตามระเบียบที,รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรใบระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ใบบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจ■การของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที,ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว



๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที'เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม'เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมในการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม,ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋ความคุ้มกันเข่นว่านี้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 

® ระหว่างเวลา 9. . . .9.. น. ถึ ง. . ® . น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์เหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที'เว็บไซต์ vwwv.nkp-hospital.go.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๙-๙๒๒๓ ในวับและเวลาราชการ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที ๓) กรกฎาคม พ.ศ. ๒(£๖๔

(นายวรเชษฐ เต่ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

http://www.gprocurement.go.th


เลขท่ี ๑๖๒/๒๕๖๔ 

การซื้อยาจำนวน ๓ รายการ 

ตามประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ 

ลงวับที่ ๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔

จังหวัดเชียงใหม่ ซี่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. Calcipotriol ๕๐ ทาcg/g and จำนวน ๒,๖๐๐ หลอด/tube(®๕ กรัม/g)

Betamethasone ๐.๕ กาg/g in ๑๕ 

gm ointment (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๑๐๐๘๒๙๑)

๒. Hydroxyurea ๕๐๐ mg capsule จำนวน ๕๐,๐0๐ capsule

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๔๗๗๓)

๓. Pyridostigmine bromide ๖๐ จำนวน (5)๕๕,๐๐๐ tablet

mg tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๖๔๗๗๗๗)

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาบได้ทันทีและมี 

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีช้อ 

แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จำกัดปริมาณ
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๔ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม



๑.๖ แบบบัญชีเอกสๆรที่กํๆหนดไว้โนระบบจัดซื้อจัดจ้ๆงภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้โนบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้!ต้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ย่ืนข้อเสนอไต้มีคำส่ังให้สล ะเอกลิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่บข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.® ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ล้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง



(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใซ่นิติบุคคล ให้ย่ืน 

สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 

ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถึอสัญซาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 

ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา 

สัญญาซองการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
(๔.®) สำเนาใบทะเบียนพาณิซย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(๔) บัญซีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไค้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

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

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญซีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญซีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญซีเอกสารส่วนที่ ๑ ตังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปบ้ี

(๑) ในกรณีที,ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาf ให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนซองผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

(๓) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
(๓.๑) ผู้เสนอราคาต้องนำเอกสารส่วนท่ี ๒ ย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี ถัดจากวันท่ีย่ืน 

เสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๒ วัน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ 
กลุ่มงานเภลัซกรรม โรงพยาบาลนครพิงค่

(๔) บัญซีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

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

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญซีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญซีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญซีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไซใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอก



ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเลนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 

สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขบส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอื่นๆ ท้ัง 

ปวงไว้แล้ว จบกระทั้งส่งมอบพัสดุให้ ณ งานคลังยา โรงพยาบาลนครพิงค์
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๔ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๔ วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันทีไ่ด้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ยา ไป

พร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานตังกล่าวนี้ 

จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราขการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง 

โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ 

ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๔ วัน

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ตัวอย่างดูจากเอกสาร
คุณลักษณะเฉพาะของยาแต่ละรายการ และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ จังหวัด กำหนด โดย 

ลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมา 

แสดง ตามบัญขีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใข้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันท่ี 

๑๙ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานเภสัชกรรม(ข้ัน ๖) อาคารอำนวยการผู้ 

ปวยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิบ ๗ข้ัน(อาคาร ๓) โรงพยาบาลนครพิงคํ
ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก,ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไมไข้ 

แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลๆ ให้ถี,ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 

ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ



เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้โนการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

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 ๑.๕ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซ่ือ 

ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็บว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นมิใข่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและไดโห้ความร่วมมือ 

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด
๔.๑0 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู,กระบวนการเสนอราคา ตามวับ เวลา ท่ี

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมใต้ 

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องสืกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธ๋ิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีไข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก

ราคาต่อรายการ
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม,ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ

sil
L

http://www.gprocurement.go.th


เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขาย!ม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง!ป 

จากเงื่อน!ฃที่จังหวัดกำหนดใวั!นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใซ่สาระสำคัญและความ 

แตกต่างนั้น!ม่มีผลทำให้เกิดการ!ด้เปรืยบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเนินการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรม 

การฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธ!ม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดย!ม่มีการผ่อนผันในกรณีตัง

ต่อ!ปนี้

(๑) !ม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายซื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ใม่กรอกซ่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่าง!ปจากเงื่อน!ขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เนินสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความ!ด้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม!ด้ จังหวัด มี 

สิทธิที่จะ!ม'รับข้อเสนอ! ม'รับราคา หรือ!ม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าว!ม่เหมาะสมหรือ!ม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรง!ว้ซึ่งสิทธิที่จะ!ม'รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็!ด้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์!ดย!ม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็!ด้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยซน้ฃองทางราชการเนิน 

สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเนินเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิ!ด้ 

รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเนินผู้ทิ้งงาน!ม่ว่าจะเนินผู้ 

ยื่นข้อเสนอที่!ด้รับการคัดเลือกหรือใม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ!ด้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดย!ม'สุจริต เซ่น การ 

เสนอเอกสารอันเนินเท็จ หรือใช้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เนินด้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที,เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมาย!ด้ว่า!ม'อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์!ด้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

จังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซื้แจงและแสดงหลักฐานที,ทำให้เช่ือ!ด้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากดำซ้ืแจง!ม'เนินท่ีรับพิงใต้ จังหวัด มีสิทธิที่จะ!ม่รับข้อเสนอหรือ!ม'รับ 

ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าว!ม'มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด 

๕.๗ ก่อนลงนามใบสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่!ด้รับการคัดเลือกมีผลประโยขบ์ร่วม 

กัน หรือมีส่วน!ด้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 

รายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาซ้ือขาย



๖.๑ ในกรณีที่ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วน 

ภายใน ๔ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตาม 

แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 

ภายใน ๔ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด 

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๔ ของราคา 

ค่าส่ิงของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหจั้งหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใข้หสักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อ 

ไปนี้
(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใข้เช็คหรือดราฟทํ

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ (ส่ังจ่ายในนาม “โรงพยาบาลนครพิงค่ เพ่ือ 

การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” )

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าส่ิงของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวง 

แล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือขายหรือ 

ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซ้ือ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 

ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน



ระยะเวลาไม,น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแขมแก้ไขให้ไข้การได้

ดีดังเดิมภายใน ร)๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธไนการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงโรง

พยาบาล แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เม่ือจังหวัดได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เปีนผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือสิ่งของตามการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำ 

เข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบ้ติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของที,ซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับ 

เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนที,

มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ล่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังลือ 

ภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังลือคํ้า 

ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิง 

งาบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธ้ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง 

ซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียก 

ร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง 

ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม,ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพิยง 

พอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี



ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 

กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชายต้องปฏิบัติตามหลัก 

เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบ้ติงานชองผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัด 

เลือกให้เป็นผู้ชายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคั^!ล้อกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 

หรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ช่ัวคราว

ร ^ ® ^ ? ไ ร
■^1เข ซ็



1. ซีอยา Calcipotriol 50 mcg/g and Betamethasone 0.5 mg/g in 15 gm ointment
2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 รูปแบบ เป็นยาฃี้ผึ้งใช้สำหรับทาภายนอก
2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Calcipotriol 50 mcg/g และ Betamethasone

dipropionate 0.643 mg/g ที่สมมูลกับ Betamethasone 0.5 mg/g ในขนาด
บรรจุ 15 gm

2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาดความแรงของยา เลขที่ผลิต วันสิ้นอายุ ไว้อย่างชัดเจน
3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสารารณสุข_________________________________________

ข้อ Test item s Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification
2 Assay - 90.0-110.0 % o f the labeled amount o f Calcipotriol 

anhydrous

- 90.0-110.0 % o f the labeled amount of 

Betamethasone dipropionate

3 Impurity - Complied with finished product specification
4 Viscosity - 1.6-3.5 Pa.s
5 Particle size - 90% < 15 pm
6 Microbial enumeration test - Complied with finished product specification

คณะกรรมการกำหนดคุณลัก,ฟ*ณะเอฬาะและรายละเอียดของยา

ลงซอ.....(บางลัคฑ์3 ^  น้) ปร:
ลงซ่ือ..................,...........\ .................... ,1...,,.............กรรมการ ลงขอ.......................  .....1,..

(บางลภาร้ชต กาญจนะวณขย) (นางจ เนทร)

ลงข่ือ........................... ^ .......c.jkf.โโโ.!................. กรรมการ
(นายวรยุทธ ไ}®ตสกลขัย)

ลงข่ือ...................

ลงชิอ 

กรรมการ ลงข่ือ
(นางฃว้ญขนก พงศมณ) ไนายขว/

ลงข่ือ.................................................... \..................กรรมการ ลงข่ือ................7........ 5 ^ ................ .
(บางลาวอญขล ขัยนวล) (นายจิระ สร้อย?วรรณ)

ลงข่ือ....  ...........ป รี ^ C ป ,ี ................  .......กรรมการ ลงข่ือ...............................ไร??!.......... ...... ................กรรมการ
(นางบงกข ธรกิตติกล) (นางลาวบุทบท พฤกบาพนาขาติ)

ลงข่ือ....... -V.....กรรมการและเลขานุการ ลงข่ือ..  v = 3 £ r  .4......น....2.., กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ
(บางสาวกอบกาญจนํ เอกสินธุ่) (บางสาวยุพาวดี อินทรจันทร ) ”

ลงซ่ือ...................^ . ^ . . . . . 4.,..กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ลงซ่ือ........  ........า!?ร?............  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ(บางธนยาบ พิมสาร ) ’ ’ (บางสาวป็ยธิดา แดเจริญกุล) ”
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หมายเหตุ - กรณีทีจดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสาร 

หลักฐานดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติด้วย 

4. เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 
ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายใน'ประเทศไทยและสำแดง (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 พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามทีขีบทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแล้ไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแล้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแล้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ปี 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 ซื่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองกึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข ้าจากต่างประเทศ ผ ู้ผล ิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองกึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรออายุ 

ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate o f pharmaceutical product

คณะกรรมการกำหนดคฺณลั พาะและรายละเอียดของยา
ลงซ่ือ............................................... ............. ......... ประธ')บทรง!เการ
111, (นางลด'ทรร?นหาญไพรจน)

" i d r : " • . • ท ............ กรรมการ ลงซ่ือ............ลงซ่ือ  ............., , . . .กรรมการ
(บางสุภาร1ซด กาญจน^rifoย)

ลงชื่อ................... y * ...... .ไไ^โ............................ กรรมการ ลงช่ือ
(นายวรยทธ พ^ตสกุลขัย)

ลงชื่อ................... 7.......v ..โโ^โ... .y..................... กรรมการ ลงข่ือ..................  . . . ^ .............................กรรมการ
(บาง่ข่ว้ญจ่,นกพํงศ้ม่ณ)

ลงซ่ือ........................... .....u. ^ y ^ ........ ................... กรรมการ
(บางสาวอญขแ ขัยบวล)

ลงซ่ือ................., .......S : (น ี้.^....1........................กรรมการ ลงซ่ือ....................................I jlb :
ท พ;

ลงขิอ............................โโโโไ2Cร.......... ........................ กรรมการ
(บายจิระ สร้อยสุวรรณ)

ลงซ่ือ..

(บ่างํบ่ง่กข่ ธืร่ก๋ัตตกุ่ลิ)ท ร/' - (บ่า/ส่าว่บุทํบท พฤกษาพนาข่าต)
..กรรมการ

•ใ)ไรฺร6, - กรรมการและเลขานุการ ลงซ่ือ......... , ...........ใวิรัใ..4...... v „ . . .  กรรมการและผ้ข่วยเลขาบุการ
(นางสาวกอบกาญจน่ เอก'รพธฺ7 ’ (นางสาวยุพา'วดี อินทรจันทรํ )

ลงซ่ือ............ .......4,$ (‘ร ่^ .....a•.■ ■ กรรมการและผ้ข่วยเลขาบุการ ลงซ่ือ.................. (หัฑ์โ!ก..,.......... ..... กรรมการและพ้ช่วยเลขาบุการ(บางธนยานี พมสาร ) " ’ (บางสาวป็ยธิดา แต่เจริญกุล) v
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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) ที่ใซ้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างที่งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

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 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้1ดิไม่น้อยกว่า 1 ปี 3 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณ ีท ี่โรงพยาบาลนครพิงค์ทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
โรงพยาบาลนครพิงค์จะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยา 

เพิ่มอีกตามจำนวนที่โรงพยาบาลนครพิงค์ส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล 

นครพิงค์ขอสงวนสิทธี้ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/ 

หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษแk t ฉพข้และรายละเอียดของยา
ลงข่ือ............................... 1....;........................ ...........ประธานก^มการ

..1 (บางลดาวรรฌ พญไพรจบ) / โ / / ,
ลงข่ือ................ ........IC’]พุ............... ,4...,..............กรรมการ ลงข่ือ..............  ./ธ ์...โ โ ( ำ ..... ........................ กรรมการ

(บางสุภารขติ กาญจบะวณิชย) (บา3»งสัพ์ณํเปานิบทร)

ลงข่ือ  ...............& ร ะ  ...^..............................กรรมการ ลงขื่อ..................  โ . . . . . ^ .......,.........................กรรมการ
(บายวีรยทธ โพ่ฬ่ลกุลชัย) (บายลถา))เ^าอนุ*(ร)

ลงข่ือ.......................................V  . . บ ี^ะ . ...................................................กรรมการ
(บางขวัญช'นก พงศ่มณี)

ลงข่ือ.............................. ..นะ^น...........................กรรมการ ลงข่ือ................  .......‘ะะ-.ะ$ ........  :....................กรรมการ
(บางสาวอญขลิ ชัยบวล) (นายจิระ สร้อยสุวรรณ)

ลงชิอ..................r ......-2YJ-,ร.—,.............................กรรมการ
(บายขวับJ?® ติยา)

ทวอิญขล ชัย

ลงข่ือ..................,  .....ะ?^!!!!............................. กรรมการ ลงข่ือ...................... . ....... l i t c . ................ ............. กรรมการ
(บางบเงกvMรกิตติกุล) (บางสาวบุทบท พกุกพาพนาขาติ)

ลงข่ือ............. ........ .1.ร ^ !บ ั^ . . . .  ..กรรมการและเลขานุการ ลงข่ือ......... .............ร ) : น ้โ   ....กรรมการและผ้ซ่วยเลขานุการ
(บางสาวกอบกา£̂ จน เอกสินธุ่) ' (บางลาวยฺฟ่าวดี อบทรจับทร) ”

ลงข่ือ...................4,..^ .* .... .*... .กรรมการและผู้ข่วยเลขานุการ ลงข่ือ... .......... . ฯ ^ .    กรรมการและผซ่วยเลขานุการ(บางธนยาบ พมสาร ) " (บางสาวบยธดา แต่เจ'ร็ญ[กล)
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4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฎิ'บติการที่ใต้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงาบคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ไต้รับยา

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

สำน ักงาน คณ ะกรรมการอาห ารและยาใน ระยะเวลา 1 ปี ก ่อน ว ัน ประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดคุณลักฟ้ผะพาะและรายละเอียดของยา

ร^/ ™ (นางลดาวรัรณ หาญใ^รจน)
ลงข่ือ..............................นุ..,.....................................กรรมการ ลงขอ........  ....

(นางสุภารขตํ กาญจบะวณขย)

ลงข่ือ................... -/•—«-.......■ ^ "^ "V.....................กรรมการ ลงข่ือ................. ' ะ : . ะ ะ ........................กรรมการ
(บายวรยฺทธเฆรตสกุลขัย) (บายสร ® ‘รุ เปาอบทร)

ลงข่ือ......................................................................... กรรมการ ลงข่ือ.................. 7. . ' นุ...-......
(บางขวญขบก พงศ่มณ) (นายซวนบเคด ยา)

ลงข่ือ.................... ... . .. . .. . .^ โนุ.^.........................กรรมการ ลงข่ือ.................7. . . . .* £ ^ เ&....... :......
(นางสาวอญขล ขัยบุวล) (บายจระ สร้อยสุวรรณ)

ลงข่ือ..

กรรมการ

..กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
'(บางสา'รํบุฑํ''บท^ฤกษาพํบาขำต)

„  „  กรรมการและเลขาบุการ ลงข่ือ......... .......................................................................V ,  กรรมการและผ้ข่วยเลขาบ ุการ
(นางสาวกอบกาณฺจน เอกสิบธฺ) ' ‘  (บางสาวยฺพา'วดี อบทรจบทร )

ลงข่ือ........... 7. . . . ........41....ก'รรมการและผ้ข่วยเลขา'บุการ ลงข่ือ........ 7...........ไ?!?.^''.....4,..... ..... กรรมการและผ้ข่วยเลขาบุการ(บางธนยาบ พมสาร) * (บางสาวปิยธดา แดเจรณกุล) *

ลงขิอ



Hydro

ikjfofcn 

■'ส ุ^ Capsule

1. ซื่อยา Hydroxyurea 500 mg Capsule
2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 รูปแบบ

2.2 ส่วนประกอบ

2.3 ภาชนะบรรจุ

2.4 ฉลาก

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

เป็นยาแคปซูล สำหรับรับประทาน

ประกอบด้วยตัวยา Hydroxyurea 500 mg ใบ 1 แคปซูล

บรรจุในภาชนะปิดสนิท และป้องกันแสง

- ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วับผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต 

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาดความแรงของยา เลขที่ผลิต วันสิ้นอายุ ไว้อย่างชัดเจน

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

3.1 Finished p roduc t specification: Hydroxyurea Capsules USP
ข้อ Test items Specifications

1 Identification - Meet the requirement
2 Assay - 90.0-110.0 % o f the labeled amount o f hydroxyurea

3 Dissolution time* Not less than 80%(Q) o f the labeled amount of 

hydroxyurea is dissolved in 30 minutes

4 Uniformity o f dosage units* - Meet the requirement

คณะกรรมการกำหนดคุ^ลักษณะเฉพาะและรายละเอียดชองยา
--------------Z.------------------- -----------------------------------------------------------------------

ลงซอ..................... I ...........ไ.................................. ประราบกรร!๓ าร

..กรรมการ
. ’ * .... .................................................................

(บางสุภารชตํ กาลฺเจบะวล)ขย่) (บางจงสุกษณ์ ฝาอินทร์)

ลงซ่ือ....................
(บายวรยุm l ตสกุลซย)

ลงซ่ือ....................y....... 4,.-!)........ *.-4- ................... กรรมการ ลงซ่ือ.................. - ......  .7- ^ . 4... ..
(นาง'ฃวญ'ซบก พงศ์มณ) (บายข5 ^ บดดยา)

ลงซ่ือ............................... ..................... \..................กรรมการ ลงซ่ือ................7......i 'ะ^^.......................... :........... กรรมการ
(บางสาวอญซล ซยนวล) (นายจิระ สรอยสวรรณ)

ลงซ่ือ  ........... . , . . . . J > C  ......1.............................กรรมการ ลงซ่ือ.............. ........... ...บ ุ'บ ุ. ......... ............. กรรมการ
(บางบุงกชธรกิตติกุล) (บางสาวบุทบทพฤกพาพบาขาติ)

ลงซ่ือ.............. .........^ นี้'''โบีบี̂ *..,^ ....กรรมการและเลขาบุการ ลงซ่ือ......... ............ ?.ไ-?วั...5..... ,1.....,., กรรมการและผ้ฃ่วยเลขานุการ
(บางสาวกอบุกุาลฺเจน เอกสินธุ่) (บางสาวยุVทวด อินทรจบทร์ )

11/ลงซ่ือ.............. ..^ ) น้ี..*.*.....*....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ลงซ่ือ.... .....  .......พ.. ..1................... ..กรรมการและผ้ซ่วยเลขานุการ(บางธนยาบ พมสาร ) น (บางสาวบยธดา แด่เจรํญกุล)
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3.2 Drug substance specification ะ Hydroxyurea USP
ข้อ Test items Specifications

1 Identification - Meet the requirement
2 Assay - 97.0-103.0 % of hydroxyurea (on the dried basis)
3 Loss on drying - Not more than 1.0%
4 Residue on ignition - Not more than 0.5%

5 Urea and related compounds - Not more than 0.5% for each

- Not more than two spots other than major component

3.3 Finished product specification: Hydroxyurea Capsules (เท house)
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

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

3 Dissolution time* Complied with finished product specification

4 Uniformity o f dosage units* - Complied with finished product specification

3.2 Drug substance specification ะ Hydroxycarbamide (Hydroxyurea) European Pharmacopoeia
ข้อ Test items Specifications

1 Identification - Meet the requirement

2 Assay - 97.5-102.0 % (anhydrous substance)

3 Urea - Not more than 0.5%

4 Related substances 

Any impurity 

Total

- Not more than 0.1%

- Not more than 0.2%

5 Chloride - Maximum 50 ppm

6 Water - Maximum 0.5%

7 Sulfated ash - Maximum 0.1%

คณะกรรมการกำหนดคฺถKnษณฬฉพาะและรายละเอียดของยาดคุถMnษณฬ:

ลงข่ือ........................I .................... . . . . . . .................ประธน(กธid  ก
. (นางลด'ทรรณ หาญโพ1พ )  Yr/r

ลงข่ือ.............................. ........................... „ ........... กรรมการ ลังข่ือ.......โ......,..... c ^ — โ~
(นางสุภาร้ขติ กาญจบะวณีขย) ' — - —

ลงขื่อ....... ....... S k ะ:ป .ี.......................... .... กรรมการ
(น่าย่วร่ย่ทธ่ โขษ'ต'สกุลข่ย}

ลงข่ือ

ลงข่ือ............................. uWL.......,...11, ................... กรรมการ ลงข่ือ
(นางฯวญข่นก พงศมณี)

(บางจงลfillรน เป่าอินทํร้) 

(บา'ยส่'๙ .’ป่าอบทร์)

ลงข่ือ.............................. ..น^'ล ั)v ....... ................... กรรมการ ลงข่ือ.................. ..........ไาา^ . . '......... .........................กรรมการ
(นางสาวอญขล ขัยนวล) (นายจิระ สร้อยสุวรรณ)

..กรรมการ ลงข่อ..ลงข่ือ  ............ะ '  V
(บางบงกข ธรกตดกล)

ลงข่ือ...................... ....กรรมการและเลขานุการ ลงข่ือ.................... .ร ? .^ ,4............V
(นางสาวกอบกาญจนํ เอกสินธฺ) ’ (นางสาวยุm วดี อินทรจนทร่

ลงข่ือ............11.....11 .กรรมการและผู้'ช่วยเลขานุการ(นางธนยาน ทิมสาร) ”

..... ............y/............ ....,........... กรรมการ
(บางสาวบุทบท พฤกษาพนาขาติ)

..กรรุมการและผู้ข่วยเลขานุการ 

..กรรมการและผู้ช่วยเลขาบุการลงขอ.... ..... v\......v ..........
(บางสาวปิยรดา แตเจรญกฺล)
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หมายเหตุ - * หัวข้อ Dissolution และ Uniformity o f dosage units ให้แนบเอกสารแสดงรายละเอียดผล 

การตรวจวิเคราะห์ หากมิได้แจ้งรายละเอียดที่เป็นตัวเลขไวิในใบ COA

- กรณีที่จดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสาร 
หลักฐานดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติด้วย

- Drug substance specification พิจารณาจากใบวิเคราะห์ของผู้ผลิต drug substance หรือใบ 
วิเคราะห์ drug substance ของผู้ผลิตยาสำเร็จรูป ฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งมีการตรวจวิเคราะห์ครบ 

ทุกหัวข้อที่กำหนด
4. เง่ือนไขอ่ืน 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.! ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ข้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก่ใข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก่ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก่ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการทีดิในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยๆ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดคุญเแเษฉพาะและรายละเอียดของยา
ลงข่ือ........................... ....................... ».......1...........ประธ3บกรรมการ

(นางลดาวรรณ หๆเทชุพ?นั) Z yL y
ลงขอ................. .........C^fX................... ................. กรรมการ ลงขี่อ../..........  .ะะ . .................................กรรมการ

(บางสุภารขตํ กา^บะ3ผ ีขย) {เท.10.1ฟ้ทพท่1 nhaiiMsl

ล'’ขื่อ................... V......* .... .. A. .... ป ี.............. กรรมการ ..........................
(นายวรยุทธ พ!'ษิตสกุลชัย) (บายสm roๆ*!'พบ ๆร}

ลงข่ีอ......................1,. J L ..............,...11....................กรรมการ ลงข่ีอ................. r .......
(บางขวัญชบก พงศ่มผี) (บายข,

กรรมการ

ลงข่ีอ............................. • • พ " " ....... เ..................กรรมการ ลงข่อ............... .........ไ::-.-.-.ฯ'#:.......... ...
(บางสาวอญขล ชัยบวล) (บายจิระ สร้อยสุวรรณ)

ลงข่ือ................ .......... ใ ! 1....................................... กรรมการ ลงข่ือ.............. , ..................%*rr.................. ,............. กรรมการ
(บางบงถจ^รกิตติกุล) (นางสาว■บุพท พฤกพาพบาซาติ)

ลงข่ือ........................ ....กรรมการและเลขานุการ ลงข่ือ........ ....... ...ใ(Lr: ..11...1..... 11....1,., กรรมการและผ้ข่วยเลขานุการ
(บางสาวกอบกาญจบ เอกสินบุ่) ’ (บางสาวบุ'(ทวด อบทรจันทร้ )

ลงข่ือ........... ......^ไ’.!ใ,........11....กรรมการและผ้ข่วยเลขานุการ ลงข่ือ........ ....... ใ ^ 1^0................ ......กรรมการและผ้ข่วยเลขานุการ(บางธบยาบ พิมสาร ) “ ' (นางสาวบยธดา แดเจริญกุล)
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4.2.2 กรณ ียานำเข ้าจากต่างประเทศ ผ ู้ผล ิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการผลิตยา 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 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต (Certification o f analysis o f finished 

product) ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis o f drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ใบกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ใต้โม่น้อยกว่า 1 ปี 3 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

คณ ะกรรมการกำหนโ)ษณ ีะเฉพาะและรายละเอ ียดของยา

ลงซ่ือ..................... .......................... ........................ ประธาแกรฝแการลงซ่ือ...............................................  .................... ประธ;)
A m y (บางลด*ทร?ผ หรญ]ฟ!รจใ!)

ลงจอ................. .....ป ปี .ี............ ...4. . . .............กรรมการ ลงชอ.  ....................................
เบางสุภาร'ชต่^(จนะวณ'ซย; (บางจง0 ณเปาอินทร์)

(บายวิรยทธ พ!รดสกุลขัย) (บายส/®!? ฟฺวสิบทร)

ลงซ่ือ..................... ........ ..ารยั'....
ขบก 
c(*s

(บางข่ว้ญชบ่ก่พงศ์มณี) (น ่ายจ่ว ับดตยำ)

กรรมการลงซ่ือ..................... ...... ................... .........................กรรมการ ลงซ่ือ................ ........ .S r r ^ f ............
(บางสาวอญซสิ ขัยนวล) (บายจิระ สร้อยสุวรรณ)

ลงซ่ือ................ § ใว้)ธ์.. ........................................ กรรมการ ลงซื่อ............. ,...... ............๔ .................. a,.........  ...กรรมการ
(บางนงกข ธรทตตกล) (บางสาวบุ*แบทพฤกบาพนาชาต)

ลงซ่ือ.............. ......... . ....กรรมการนละ!.ล■ชานุก'าร ลงซ่ือ.................. C|.<c..4..,............. ....กรรมการนละผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวกอบกาญจบ่ เอกสิบรุ) ’ (บางสาวยฺพาวดี อบทรจนทร้ )

ลงซ่ือ........... . . . . 1 ^ ๔ . 1' . . . . . . . . ทรรมการและผู้'ช่วยเลขาบการ ลงซ่ือ......... .......ว ิ^ 1ล!?...T......... ..... กรรมการและผ้ช่วยเลขาบุกาว(บางรบยาบ ทิมสาร) ” ’ (บางสาวบยธดา นตเจริญกุล)
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4.5.3 ในกรณีที่โรงพยาบาลนครพิงค์ทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอ‘บเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
โรงพยาบาลนครพิงค์จะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยา 

เพิ่มอีกตามจำนวนที่โรงพยาบาลนครพิงค์ส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รันผิดขอบค่าใช้จ่ายไน 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล 

นครพิงค่ขอสงวนสิทธี้ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาตังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/ 

หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาไกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใด  ๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่ไม่ใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาทางคลินิก (clinical trial) ที่แสดง 

ประสิทธิภาพตามข้อบ่งใช้และต้องปรากฏการตีพิมพิในวารสารทางการแพทย์ที่น่าเชื่อลือ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฎิป่ติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืบ โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาไนระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดค^ค&สักษณ; เฉพาะและรายละเอียดของยา

£4 . (บางลด้'ใเวรรถ! พรjjj l if tรข้'น)
ลงข่ือ.......................... ............................... ...............กรรมการ ลงขอ...............

(บางสุภารัชต กุ3ญจ}เรวณิชย)

ลงข่ือ................... .1......,1......ระ..'.*........v-t..............กรรมการ ลงข่ือ
( บายวรย ฺ ทดสก ุ ลชั ย)

ลงข่ือ................... .........1,.....'........1... y.....................กรรมการ ลงข่ือ..................r  . . ^ ^ . . 1...4.................................. กรรมการ
(บางขวัญข่นกุ พงศ์มณี)เท พ (บายข่าน่^ตยา)

ลงข่ือ................... ............ ..................กรรมการ ลงข่ือ................  .....ป-1—J=r.........: ...................... กรรมการ
/ - - - “  .V. (นายจิระ สร้อยสุวรรณ)(บางส่าวิ'!!รุ่นข่ล ชัยบ่าล่))อญชล ชยบว

ลงข่ือ................ ................ . ^ X น ี้. . ........................กรรมการ ลงข่ือ.............. ,...................V:Y.'................. 1.............กรรมการ
(บาพ พุ;พ ีรกิตติก ุล) (บางสาาพุบทเพฤกพาพนาชาติ)

ลงข่ือ........................■'£:น ัน ี้o .4, . . . . . กรรมการและเลขานุการ ลงข่ือ........ .......... .โไ.*'ป,
(บางสาวกอบกาญจบ เอิกสินธุ่) - (นางลาวยุพา,วดี

ลงข่ือ..................^.((’.(น้ี4......11....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ(นางธนยาบ พมสาร ) *
อบ่ทร่จบ่ทร']

..กรรมการและผิช่วยเลขานุการ

ลงข่ือ.............. โโ?ร}?̂ )''. ,..4......  ...กรรมการและผิช่วยเลขานุการ(บางสาวปิยธิดา แดเจรณกุล)



1. ชื่อยา Pyridostigmine Bromide 60 mg Tablet
2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 รูปแบบ

2.2 ส่วนประกอบ

2.3 ภาชนะบรรจุ

2.4 ฉลาก

เป็นยาเม็ด สำหรับรับประทาน

ประกอบด้วยตัวยา Pyridostigmine Bromide 60 mg ใน 1 เม็ด 
บรรจุในภาชนะปิดสนิท และป้องกันแสง

- ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต 

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาดความแรงชองยา เลขที่ผลิต วันสิ้นอายุ ไว้อย่างชัดเจน
3. คุณสมบัติทางเทคนิค

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
3.1 Finished product specification:

ข้อ Test item s Specifications
1 identification - Complied with finish product specification

2 Assay - 92.5-107.5 % o f the labeled amount o f Pyridostigmine 

Bromide

3 Dissolution test* - Complied with finish product specification
4 Uniformity o f dosage units* - Complied with finish product specification

5 Related substances - Complied with finish product specification

คณะกรรมการกำหนดคุเJลักษ^ะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ..................{".̂ .บ?โ!^........ K.................. ประธาแก« มการ/W  Grownrow ทาญไพ!รจบ) / J j  ร
.......... ก” ฆการ ลงขอ............ ^ . . . . . 1..ร้ชด่ กา£)จบะวณีขย) (บางจร£0รถนปาอินทร่)

.....................................กรรมการ ลงซ่ือ............... ............ร*?!f i  ,1..
ลงซ่ือ..

(บางสุภา'รัชด้ กาฌจบะวณ'ข่ย) างจ^aaษณิ'น 

(บายส่ถใrtvcy*Iffบทร)

'('นาย'ขาซับด้ต์ยา)ร ^

...กรรมการ

..กรรมการ

..กรรมการ

..กรรมการ

I การ)จบะ

ลงซ่ือ....................7......H.......ฐ(โ..ใ ^ ..................กรรมการ
(บายวีรยฺทsTsi ษุดลกุลชัย)

ลงซ่ือ................... ......... „ ..... ร ิบ ..7...a ................... กรรมการ ลงซ่ือ..
(บางขวัญขนก พงศมณี)

ลงซ่ือ..................... ........... ....................\.................. กรรมการ ลงซ่ือ.................................w..............
(บางสาวอญข^.ชัยบาล) (บายจิระ สร้อยสุวรรณ)

ลงซ่ือ................7......ห ์? ^ . ........... ..........................กรรมการ ลงซ่ือ..............,............................................ ...............กรรมการ
(บางบงกขธรกิตติกุล) (บางสาวบุ■ทบท'พฤกษาพบาราติ)

ลงซ่ือ................  . . . . . . . ^ บ ! ) ( บ ี^ . .7.....กรรมการและเลขาบุการ ลงซ่ือ........................................  . . . .  กรรมการและผ้ข่วยเลขานุการ
(บางสาวกอบกาญจน่ เอกสินธฺ) ’ (บางสาวยฺพฺาวดี อินทรจ'บทร) ”

ลงซ่ือ.................. .... . ...กรรมการและผู้ช่วยเลขาบุการ ลงซ่ือ......... ........ โ.^เโบ....,...,,...... ..... กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(บางรับยาบ ทิมสาร ) ” ’ (บางสาวปิยซิดา แต่เจริญกุล)
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3.2 Drug substance specification ะ Pyridostigmine Bromide USP
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Meet the requirement
2 Assay - 98.5-100.5 % o f pyridostigmine bromide on the 

dried basis
3 Melting range - 154-157
4 Loss on drying - Not more than 2.0%

5 Residue on ignition - Not more than 0.1%
6 Ordinary impurities - Meet the requirement

3.3 Drug substance specification : Pyridostigmine Bromide BP
ข้อ Test items Specifications

1 Identification - Meet the requirement

2 Assay - 98.5-101.0 % o f pyridostigmine bromide on the 

dried substance
3 Acidity or alkalinity - Meet the requirement
4 Related substances 

Impurity A

(pyridin-3-yl dimethylcarbamate) 

Impurity B

(3-hydroxy-l-methylpyridinium) 

Unspecified impurities 

Total impurities

- Not more than 0.4%

- Not more than 0.4%

- Not more than 0.1%

- Not more than 0.5%

5 Loss on drying - Maximum 0.5%

6 Sulfated ash or Residue on ignition - Maximum 0.1%

คณะกรรมการกำหนดคุฉเลัก,ษณะเฉพาะและรายละเอียดของยาต ุๆล^า^นะ
ลงซ่ือ......... .............. 1................... - .......................ประธานท*ร/fการ

J ^N (นางลดาวรรณ หาญโพ!รจ1!) /VT
ลงซ่ือ...............................^ โ?)!............. .......................กรรฆการ ลิงซื่อ.........................ะ !^ ^ . . , . ............................ กรรนการ

(นางสุภาร้ขต่ กาณจนะวณิขย) (บางจงลักษณ์ เปาอินทร)

ลงซ่ือ................... .. 5,......... .................^............. กรรมการ ลงซ่ือ................. .....>ท ™ ^ ssr7 .. , ........................ กรรมการ
(นายวรยุทธ โรเรตสกุลขัย) (บายสณเพฟ้[ปาอนทร)

ลงซ่ือ.................... ....1, 3 C . .  ...................กรรมการ ลงซอ.................. ........................................................กรรมการ
(บาง'ขวัญ'นบก พงคมณ) (บายซวน .บดติยา)

ลงซ่ือ................................. ....................,..................กรรมการ ลงซ่ือ................ ..าา '.โโโโ!^:...............  ...................... กรรมการ
(บางสาวอญจลี ขัยนวล) (นายจระ สร้อยสุวรรณ)

ลงซ่ือ..............................■ร^โโลิ..... ..........................กรรมการ ลงซ่ือ..............,....... .......... }fhr.................. .....
(นางนงกช ธรกิตติกุล) (นางสาวบุทบท พฤกษาพนาขาติ)

ลงซ่ือ............... ........ .•'รโ^ลร์โโลิ?..^ร....กรรมการและเลขานุการ ลงซ่ือ........................( า <โ’.
(นางสาวกอบกาญจน เอสลบฐ้) • (นางสาวยุพา'จดิ i

- . fL  ' t t tw . f  . . . . ______ y>._________ลงซ่ือ................................. .*...กรรมการและผิขวยเลขานุการ(บางธนยาบ พมสาร )

....กรรมการ

................ 1..̂ .........,4... ....กรรมการและผิข่วยเลขานุการ
(นางสาวยุพา'จดิ อินทรจนทร) ”

ลงขอ........  ..........^D5bf;..... ........... กรรมการและผ้ข่วยเลขานุการ(นางสาวปิยธดา แต่เจริญกุล) ’
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หมายเหตุ - * หัวข้อ Dissolution และ Uniformity o f dosage units ให้แนบเอกสารแสดงรายละเลียดผล 
การตรวจวิเคราะห์ หากมิได้แจ้งรายละเอียดที่เป็นตัวเลขไวิในใบ COA

- กรณีทีจดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสาร 

หลักฐานดังกล่าวที่ได้รับอนุม้ตด้วย

- Drug substance specification พิจารณาจากใบวิเคราะห์ของผู้ผลิต drug substance หรือใบ 
วิเคราะห์ drug substance ของผู้ผลิตยาสำเร็จรูป ฉบับใดฉบับหนี่ง ซึ่งมีการตรวจวิเคราะห์ครบ 
ทุกหัวข้อที่กำหนด

4. เงื่อนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือขื่อรับรองเอกสารโดยผ้มีอำนาจ รายละเลียด 

ตังบี

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายใบประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต

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

4.L2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.! ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามทีขึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก่ไข 
เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแล้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก่ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

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 ฉบับ!ล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณีะเฉพาะและรายละเอียดของยาคุ̂เyณัา;
ลงช่ือ....................... .(™!......... .......... .....................ประธา!m ห์มการ- ;wv (น'พลท*mรณ หาญไพโรจน์) /\Ji

ลงช่ือ.................1............ f ljl- ........... .......................กรรมการ ล ัง ช ื่อ . . . . . . . . . ! . . . . . . ....... „..
(นางสุภารขตํ กาญจนะวณีขย่) (น'yiwajiwnl เปาอินทร์)

ลงช่ือ.....  ........... . . ป ี̂  Z k : ป ี..............กรรมการ
(บายวรยฺทธไข'รดสกุลขัย)

^ช่ือ.............7••■ ""นุ• r.-.-“ไ.......(นางขวัญจนก พงศ่มณี)

ลงชิอ..

กรรมการ ลงช่ือ..

(นา'ยล'พ่^เปา'อินทร์)'

.กรรมการ

.กรรมการ

.กรรมการ

กรรมการ

เขน, ! mriJJlU/ (นาย'ขาน บดตยา)

ลงช่ือ............................... ••น ™ !ใ....... ...................กรรมการ ลงช่ือ................  ......วัก่ไวไรร:............. ................
(นางสาวอญชิลิ ขัยนวล) (นายจิระ สร์อยสุวรรณ)

ลงช่ือ  ............ .................................................. ...... กรรมการ ลงซ่ือ................................... 'ไปี̂ .................. , ............กรรมการ
(นางบงกy jb กตตกล) (นางลาวบุจาไทา พฤกษาพนาใ)าตํ)

กรรมการและเลขานุการ ลงซอ..

5กซJ รกตติกเ

ล^ช่ือ...... *.*••.............(นางสาวกอบกาญจน่ เอกสินธฺ)

ลงช่ือ........... 7...... .............. ..1,....กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(นางธนยาน พิมสาร) "
(น่าง่สาว่ยูพาวด อิน่ทร่จน่ทร์

'ปา
..กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ลงช่ือ................ .!วั.!รปรฺ..................กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(นางสาวปิย!)ดาแด่เจริญกุล)
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4.2.2 กรณีย'ไนำเข้าจากต่างประเทศ ผ ู้ผล ิตต ้องม ีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับลาสุดตาม 
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) โนยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง

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 ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 3 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา1ดคุ̂ ลุกใ^ณ
ลงข่ือ..................... .V ............ .........  .................ประ:pจุ™เรม f

(บางลด'ท'Tร?น หาญใฬโรจน์) / JJ
......... .......ป ี̂ .r...............14...,.............. กรรมการ ลงข่ือ  

(บางสุภารชด กาณจบะวณขย) (บ3 *พสัพ2ณ เป'

ลงขื่อ...................7-—-i,.........  ภ ั^ ^ . . . ^ ^ ............. กรรมการ
(นายวีรยฺทธ โฆบัตสกลชัย)

รมการ

ลงข่ือ.

ลงช่อ

ลงข่ือ....................
(บาง'ขวณ’ซนก พงคมณ)

กรรมการ ลงข่ือ......................... ................. ...............................กรรมการ
(บายขวบบัดติยา)

ลงข่ือ.................................................... ...................กรรมการ ลงข่ือ......................... ' . บ ีโ . ' .....................................กรรมการ
(บางสาวอัญชลี ชัยนวล) '~ -----------

ลงข่อ..ลงขื่อ................ .............= ^5 .5^..............................กรรมการ
(บางบงทขาท่กิตติกุล)

ลงข่ือ....................... . - < ^ cCCSv-.v.....กรรมการและเลขาบุการ ลงข่ือ..
(นางสาวกอบกาญจนํ เอฑสินธฺ)(นางสาวกอบกาญจนํ

ลงข่ือ.................. .......7....กรรมการและผ้ขวยเลขาบุการ(บางรันยานี ฟ้มสาร) * '

:z.y^........ ...
(นาย่จํ่ระ ส่รอยสุ่ว่รรํณ)

(นาง!สา'ว่บุฑบท^กุกษ'•พนา'ซ่าติ)

กรรมการและผู้ข่วยเลขานุการ

..กรรมการ

ลงข่ือ..

(นาง่ส์าวยฺร่ทวด อัน่ทร่จนํทร ]

...7.......... 3 & ? . . v ,.v ..,.,.v ... ..กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางลาาป็ย?ดา แ ด เ จ ร ญ ก ล ) *
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4.5.3 กรณีที่โรงพยาบาลนครพิงค่ทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณ,กาพ 

โรงพยาบาลนครพิงศึจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยา 
เพิมอีกตามจำนวนที่โรงพยาบาลนครพิงค์ส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค,ๅใข้จ่ายใน 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล 
นครพิงค์ขอสงวนสิทธิ้ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/ 
หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข
4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 กรณ ียาท ี่เสนอไม่ใข ่ยาต้นแบบ (original drugs) ต ้องม ีเอกสารผลการศ ึกษา 

Bioequivalence ของยาที่เสนอราคาเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยวิธีการศึกษาต้องเป็นไป 
ตามห ล ัก เกณ ฑ ์และแน วปฏ ิบ ัต ิใน การศ ึกษ าข ีวสมม ูลข องยาสาม ัญ ข องสำน ักงาน  

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

4.6.2 ในกรณีที่ไมใช่ยาตันแบบจะต้องมีผลการศึกษาทางคลินิก (clinical trial) ที่แสดง 

ประสิทธิภาพตามข้อบ่งใข้และต้องปรากฏการติพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่นัาเขื่อถือ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม,เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปีญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยทึ๋โด้รับยา

4.8 โรงพยาบาลนครพิงค ์'ขอสงวนสิทธ ื้ไม ่ร ับพ ิจารณาผลิตภ ัณฑ ์ยาท ี่ม ีประว ัต ิถ ูกเร ียกเก ็บค ืน โดย 

สำน ักงานคณ ะกรรมการอาห ารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก ่อนว ันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดคฺแ(ลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยาดคุสํเ[ลัก^!
รมการลงข่ือ....................1../........ .ไ..........  ....... ............ ประ5}

,  Arf)/ 1 พ ร ท ๒ nj)
ล-»ข่ือ................. ,1- -  จ ํว ั•••” 1- : : : : - .............ก^มก'''ร ล่งขอ............... ป ,ี

(นางสุภาร้ขต่ การบุ.จนะวณิชย; (บางจ}ร้ภรบุณ่ เปาอบทร)

ลงข่ือ.................... . . . . . . .ภ ั.ส ่ภ ัโ.....1.. .̂............ กรรมการ ลงข่ือ..
(บายวีรบุทรา,ฆรตสกุลขัย)

ลงข่ือ.................... .......1,. ■ M r -  ................... กรรมการ ลงช่ือ................... "ะ*::•■.■•■พ"""'..................
(นาง'ขวัญ'ซนท พงคมณ) (บายชวน บ'คดยา)

ลงข่ือ............................... ะน — ̂ ^ . ......V................. กรรมการ ลงข่ือ................., ....... (รระI f / . ........... ..............
(นางสาวอณชลิ ขัยนวล) (บายจระ สร้อยสุวรรณ)

ลงข่ือ................ .............J%~£X ........................กรรมการ ลงข่ือ..............,......................ว ิ):ะส ่โ].......... ...
(นางบง™ ธรกิตติกุล) (บางสาวบุราบท พฤกษาพนาขาติ)

ลงข่ือ......................... . . . . .  กรรมการ และ เลขา บุ การ ลงข่ือ......... .............•‘ว ิ< ^ .,.......
(นางสาวกอบกาลุ!จน เอกสินรุ) ’ (บางสาวยุพาวดี อินทรจันทร้)

ลงข่ือ.......1............ ;พ่.?กะ....1,............กรรมการและผ้ฃ่วยเลขาบุการ(บางสาวขยธิดา แต่เจริญกุล) ■“

.กรรมการ

กรรมการ

.กรรมการ

กรรมการ

.กรรมการ

(น่างสาวกอบกำญจน 

ลงข่ือ............. ........,..^!?น ี้—..1, ....กรรม n r5และผ้ช่'วยเลขานุการ

..กรรมการและพ้ข่วยเลขานุการ

(นางร้นย่าน พมสำรี )



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดอ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง

๑. ซ่ือโครงการ : ประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓,๓๓๔,๐๑๓.0๐ บาท(สามล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันสิบสามบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : te) ม ิtย,

เป็นเงิน : ๓,๓๓๔,๐๑๓.๐๐ บาท(สามล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันสิบสามบาทถ้วน)

ลำดับ
ที ่

รายการยา จำนวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

๑ Calcipotriol ๔๐ ทาcg/g and 

Betamethasone ๐.๔ m§/g in ๑๔ gm 

ointment (๔.๑)

๒,๖๐๐ Tube ๔๓๔.๐๐ บาท/โนbe

๒ Hydroxyurea ๔๐๐ mg capsule (๔.๒) ๔๐,๐๐๐ Capsule ๒,๑๐๘.๙๗ บาท/ 

๑๐๐ Capsule

๓ Pyridostigmine bromide ๖๐ mg 

tablet (๔.๑)

๑๔๔,๐๐๐ Tablet ๙๒๔.๔๔ บาท/๑๔๐ 

Tablet

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ราคาตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องกำหนดราคากลางยา 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๔๖๓

๔.๒ ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ (ใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๔/๔๔๔๑ ลงวันที่ 

๒๐ พฤษภาคม ๒๔๖๔)

๔. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

อ้างถึง คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี ^๒๔๖๔ ลงวันที่ เอ (ท มิ.ย.
๑. นายพันธพงศ์ ตาเรืองศรี นายแพทย์เชี่ยวขาญ

๒. นายนพสิทธี้ ขันตี เภลัขกรชำนาญการพิเศษ

๓. นางสาวยุพาวดี อินทรจันทร์ เภสัชกรชำนาญการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ


