
ร่างจอบเขตจองงาน (Terms o f Reference ะ TOR)

โครงการประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเขียงใหม่

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยกลุ่มงานเภสัชกรรม ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาล สำหรับจัดซื้อยาเพื่อใช้ใน

กิจกรรมบริการผู้ปวยในโรงพยาบาลนครพิงค์ ดังนั้น กลุ่มงานเภสัชกรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ 

ยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ที่ รายการยา จำนวน

๑ Bupivacaine hydrochloride ๐.๔% in dextrose ๘% injeciotn ๔,๐๐๐ Ampoule

๒ Metoprolol ๑๐๐ mg tablet ๑,๓๐๐,๐๐๐ Tablet

๓ Modified fluid gelatin ๔% solution for infusion ๒,๔๐๐ Bag

๒. วัตถุประฝ็งค์

เพื่อนำมาใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลนครพิงค์ และป้องกันป้ญหา 

ยาชาดคราวเนื่องจากเป็นยาที่มีอัตราการใช้สูง

๓. คุณลมบัดิของผ้ยื่นจ้อเลนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓ .๔ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานชองรัฐ 

ไว้ชั่วคราว เน ื่องจากเป็นผู้ท ี่ไม่ผ ่านเกณฑ์การป่ระเมินผลการปฏิบ ัต ิงานชองผู้ประกอบการตามระเบียบที่ 

ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงการคล ังกำหนดตามท ี่ประกาศเผยแพร ่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศชอง 

กรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้ง 

งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น 

หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพชายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งชันอย่างเป็น 

ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓ .๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 

รัฐบาลของผู้ยื่บข้อเสนอไต้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๓.๑๐ ผู้ย ื่นข ้อเสนอต้องลงทะเบ ียนในระบบจัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาครัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ชองกรมบัญชีกลาง

๔. แบบรูปรายการ...



๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะเฉพาะของยา จำนวน ๓ รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย)

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ๑๒ เดือน นับลัดจากวันที่ลงนามทำสัญญาจะซื้อจะขาย 

แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๖. ระยะเวลาล่งมอบ

ส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับกัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๗. วงเงินในการจัดหา

ใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดซื้อประมาณ ๒,๒๒๑,๐๑๐.๐๐ บาท 

(สองล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ รายการยา จำนวน วงเงินงบประมาณ (บาท)

๑ Bupivacaine hydrochloride ๐.๕% in 

dextrose ๘% injeciotn

๕,๐๐๐ Ampoule ๖๓๕,๓๑๐.๐๐

๒ Metoprolol ๑๐๐ mg tablet ๑,๓๐๐,๐๐๐ Tablet ๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐

๓ Modified fluid gelatin ๔% solution for 

infusion

๒,๕๐๐ Bag ๕๔๕,๗๐๐.๐๐

มูลค่ายาทั้งหมด ๒,๒๒๑,0๑๐.๐๐

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเลนอ

การพิจารณาดัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยัง 

ไม่ไต้รับมอบ โดยนับกัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้จะขายไต้นำสิ่งของมาส่งมอบจน 

ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ

๑๐. ลถานที่ต ิดต ่อเพ ื่อขอทราบข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิม และล ่งข ้อเลนอแนะ วิจารณ ์ หรือแลดง
ความคิดเห็น

๑๐.๑ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเขียงใหม่

๑๕๙ ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เขียงใหม่ ๕๐๑๘๐ 

โทรดัพท ๐-๕๓๙๙-๙๒๒๓ โทรสาร ๐-๕๓๙๙-๙๒๒๓ 

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

หมายเหดุ สาธารณขนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานดังกล่าว

ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยซื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ มายังโรงพยาบาลนครพิงค์ 
(กลุ่มงานเภสัชกรรม) ตั้งแต่วันที่ ......© . . ^ . . . .......... ถึง วันที่ ..........................................

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


- ร่าง -

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เนินเงินทั้ง 

สิน ๒,๒๒๑,๐๑๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. Bupivacaine hydrochloride จำนวน ๕,๐๐๐ ampoule(๔ มิลสิลิตร/ทกน

๐.๕% in dextrose ๘% injeciotn

(GPU)

๒. Metoprolol ๑๐๐ mg tablet จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ tablet

(GPU)

๓. Modified fluid gelatin ๔% จำนวน ๒,๕๐๐ ถุง/bag(๕๐๐ มิลลิลิตร/ททน

solution for infusion (GPU)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เนินบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เนินบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเนินผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เนินบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เนินผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเนินหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

๗. เนินบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เนินผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เนินผู้กระทำการอันเนินการขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรมในการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้



๙. ไม,เป็นผู้ได้รับเอกสิฑธึ๋หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม'ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิฑธึ๋ความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่บข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวับที่ 

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

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวนโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วับที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nkp-hospitaLgo.th หรือ 

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

ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรเซษฐ เต่ซะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ใบระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

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


- ร่าง -

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขท ี่......................

การซื้อยาจำนวน ๓ รายการ 

ตามประกาศ จังหวัดเชียงใหม ่

ลงวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "จังหวัด" มคีวามประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้U b b l l  m  d f J U  l l b l  Y\ l<พ  d  l u l l  I d  K I N  น

๑ .  Bupivacaine hydrochloride จำนวน ๕,๐๐๐ ampoule(๔ มิลลิลิตร/ml)

0.๕% in dextrose ๘% injeciotn 

(GPU)

๒ .  Metoprolol ๑๐๐ mg tablet จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ tablet

(GPU)

๓ .  Modified fluid gelatin ๔% จำนวน ๒,๕๐๐ ถุง/bag(๕๐๐ มิลลิลิตร/ml)

solution for infusion (GPU)

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเนินของแท้ ของใหม่ ไม'เคยใช้งานมาก่อน ไม,เนินของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานไต้ทันทีและมี 

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีช้อ 

แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒



๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเลนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไ,ม่เปีนบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไว้ไนบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก, จังหวัด ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม,ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.® ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน 

สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 

ประขาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 

ถูกต้อง



(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

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

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

ให้เตยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) ผู้เสนอราคาต้องนำเอกสารส่วนที่ ๒ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ถัดจากวับท่ียื่น 

เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๒ วัน ระหว่างเวลา 0๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ 

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล'นครพิงค์

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

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

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

ให้ใดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอก 

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น



สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ัง 

ปวงไว้แล้ว จนกระทั้งส่งมอบพัสดุให้ ณ งานคลังยา โรงพยาบาลนครพิงค์

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม,น้อยกว่า ๓๖๕: วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดซอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิไต้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๔ วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ยา ไป

พร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ 

จังหวัดจะยืดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง 

โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ 

ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๔ วัน

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ตัวอย่างดูจากเอกสาร

คุณลักษณะเฉพาะของยาแต่ละรายการ และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ จังหวัด กำหนด โดย 

ลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับใบเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมา 

แสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้โนการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันท่ี

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

การผู้ปวยนอกอุบัติเหตุและอุกเฉิน ๗ ช้ัน(อาคาร ๓) โรงพยาบาลนครพิงค์

ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตัวอย่างตังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไมใช้ 

แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

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

ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพับกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ 

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้โนการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ 

เสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ



คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 

กรรมการๆ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแช่งข้นอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ 

ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้รืเริ่มให้มีการกระทำตังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ 

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๑๐ ผู้ย่ืน,ข้อเสนอ'จะต้องปฏิ'บติ ดังน้ี

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู,กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที,เสนอแล้วไม่ได้

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องสืกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ wvvw.gprocurement.go.th 

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิ๋ในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ

พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก

ราคาต่อรายการ

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความ 

แตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรม 

การฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธึ๋ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดัง

ต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายซ่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา



อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกซ่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เปีนสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซื้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มี 

สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม,ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม,ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ

ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยซน์ฃองทางราชการเป็น 

สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ 

ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที,เช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น การ 

เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นด้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

จังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซ้ืแจงและแสดงหลักฐานที,ทำให้เช่ือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซ้ืแจงไม่เป็นท่ีรับพิงได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ 

ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม,มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด 

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วม 

กับ หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือชัดขวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 

รายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถล่งมอบสิงชองได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตาม 

แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถล่งมอบสิ่งชองได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังลือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด 

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา



ค่าสิงของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใข้หสักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อ 

ใปน้ี

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเนินเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใข้เช็คหรือดราฟทํ

น้ันขำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ (ส่ังจ่ายในนาม “โรงพยาบาลนครพิงค์ เพ่ือ 

การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” )

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเนินหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายซื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซ้ือซ่ึงจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวง 

แล้วให้แก,ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เนินผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือขายหรือ 

ข้อตกลงเนินหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซ้ือ 

ขายเนินหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไมใต้รับมอบต่อวัน 

๙. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 

ทำข้อตกลงซื้อเนินหนังสือ แล้วแต่กรณี จะด้องรับประกันความขำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ นิ นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ไข้การได้

ดีดังเดิมภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงโรง

พยาบาล แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เม่ือจังหวัดได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เนินผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือสิ่งของตามการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำ



เข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบ้ตตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิขยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับ 

เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของบ้ันโดยเรืออื่นที่ 

มิใซ่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นบั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณี'ท่ี,โม่'ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิซยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังลือ 

ภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้า 

ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิง 

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธ้ิท่ีจะแก่ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.(ะ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียก 

ร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง 

ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง 

พอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ซนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกับ 

กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซ้ือคร้ังนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชายต้องปฏิบัติตามหลัก 

เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด



๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน'ของผู้'ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏินัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัด 

เลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิ'บตงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 

หรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ช่ัวคราว

จังหวัดเชียงใหม่ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔



1- ซื่อยา Bupivacaine Hydrochloride 0.5% in Dextrose 8% Injection
2. คุณสมบัตทั่ว'!ป

2.1 รูปแบบ เป็นสารละลายปราศจากเชื้อใส ไม่มีสื และปราศจากสารกันเสีย

2.2 ส่วนประกอบ ในปริมาตร 4 m l ประกอบด้วยตัวยา Bupivacaine Hydrochloride 20 mg แล;

Dextrose 320 mg

2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ

2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต
และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาดความแรงของยา เลขที่ผลิต วันสิ้นอายุ ไว้อย่างชัดเจน
3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึงได้จดทะเบียนต่อ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสฃ

ข้อ Test items Specifications

1 Identification Meet the requirement

2 Assay

- Bupivacaine HCl

- Dextrose

93.0- 107.0% of the labeled amount of Bupivacaine HCl

90.0- 110.0% of the labeled amount of Dextrose

3 pH - 4.0-6.5

4 Bacterial endotoxins - Meet the requirement

5 Sterility - Meet the requirement

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

คณะกรรมการกำหนดคุณลัญ^ณะj ^าะและรายละเอ ียดของยา
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.....  .............กรรมการ ลงซ่ือ................f  /

ลงซ่ือ................  ...........4.*.pyY ........................... กรรมการ(นางลุภารซด ก.าณจนะวณิชย)
ลงซ่ือ.................... .(^ ! ' .^ .......... .111. - .............กรรมการ(นายวีรยฺทธ โพพิ)สกลชัย)
ลงซ่ือ.................. 7. . . . ไ เ \ ..................กรรมการ ลงซ่ือ.................  ร่ร?โ^.......  ........................... กรรมการ(บางขวลฺท)นก พงคมณิ) (นายซวนJJP)ติยา)
ลงขอ................... ............................. \.................กรรฆการ ลงข่ือ.........................ร:::.')^.................................กรรมการ(นางลาวอณขล็ ซนนวล) (นายจระ สรอยลฺวรรณ)
ลงข่ือ................ .....4 ?ใว ้^ .1. . ^ . . .......................กรรมการ ลงข่ือ............. ................ .บุ'ท:................ 1. ............ กรรมการ(นางบงกซ,ธีรกิตติกุล) 1

ลงข่ือ.....  .,1. . . ..กรรมการและเลขานุการ ลงข่ือ......................1—.11,.........(บางลาวกอบกาณจน่ เอกสนธิ) ’ (นางลาวยฺฟ่าวดีอินทรจัน'แร่)
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{นางสาวบุพ่พ่พ่ พฤกษาพ่นา■ ซ่าติ)
กรรมการและผู้ร่วยเลขานุการ
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4. เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอก?ทร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้
4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต

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

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแต้ไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

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 ซี่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข ้าจากต่างประเทศ ผ ู้ผล ิตต ้องม ีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ด ีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดขีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

คณะกรรมการกำหนดคุณส ัก พ ื่า ะ และรายละเอียดของยา

.กรรมการ

ลงข่ือ.............................. ...............  .............. ประธHiเก^มก"A/พ ่ (นางลตา'TCรณ รทญM ร'จน) / Q l s
ลงข่ือ.............................ร...,...................ไ.............กรรมการ ลงข่ือ............. ....โว..(บางสุภา'!ซด กาญรบะวณิซยํ) ( ------
ลงข่ือ.................. .... . . เ1. . . . . . . . บีไ.. .............กรรมการ ลงซ่ือ................................^™ ......(นายวรยุทธนุเษตลกฺลซ้ย) (นายล^รญวอินทร์)
ลงข่ือ................... ...... หัะ..... ..................กรรมการ ลงข่ือ.................  .ร YCไ......................................กรรมการ(นางขวัญซบก พงคมณ) (นายชวน บัดติยา)
ลงข่ือ...............................น ี้.............V................ กรรมการ ลงข่ือ...............  ..... Sr:rr^T..................................กรรมการ(นางลM0ญซลี ชัยนวล) (บายจิระ ลรอยสุวรรณ)
ลงข่ือ............................... .11.. i...11. . . . ......................กรรมการ ลงซ่ือ............. ................... .....................  ........... กรรมการ(บางบงกช รรกิตติกุล) (บางลาวบุพชท พกุก'ษาพบาขาติ)

ลงซ่ือ........................ 'โร...น้ี;>.. .กรรมการและเลขานุการ ลงข่ือ.. ..........1.  กรรมการและผ้ข่วยเลขาบุการ(นางลาวกอบกาญจนํ เอกสบธุ่) ’ (นางสาวยุพาวด อนทรจนทร) ” *
ลงซ่ือ............. ...... ^2 .-4 ,........  ..กรรมการและผ้ข่วยเลขาบุการ ลงข่ือ.................... โ^ไน?)[ร?...1........... ...... กรรมการและผ้ซ่วยเลขานุการ

(บางรับยานี พมสาร) ” (นางสา วปิยริดา แดเจรณกุล) *
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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) 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 ซี่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบตทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุไข้ไดไม่น้อยกว่า 1 ปี 3 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณ ีท ี่โรงพยาบาลนครพิงค์ทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส ่งตรวจวิเคราะห์ค ุณภาพ 
โรงพยาบาลนครพิงค์จะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยา 

เพิ่มอีกตามจำนวนที่โรงพยาบาลนครพิงค์ส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล 

นครพิงค์ฃอสงวนสิทธิ๋ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/ 

หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

คณะกรรมการกำหนดคุณสักษถ่)^ ภัทะและรายละเอียด'ของยา
ลงข่ือ..
, .....(น้างลด''rว ่รร ้ณ 'in ญTvl?จบ)

ลงข่ือ...................................................... .............. กรรมการ ลงข่ือ.............(นางสุภารัชติ ก3ท!จนะวณิแย่)
ลงข่ือ.................. 7 „ ....... ะ'.].'ำ.........  ............ กรรมการ .................(นาย:วีรยุทธ โฬตสกุลขัย) (มายสทา'

.....ประธานกรรมการ 

(นางจ*๘รรณเ’ง่า'อ้ันท่ร')

Sn ‘Vลงขอ....................47.....:...............K .................. กรรมการ(นางขวัญ.'ชนก พงคมณี)
ลงข่ือ..............................ท ั่ำ โ ........ .................. กรรมการ(บางสาวอทุ)แลิ ขัยมวล)
ลงข่ือ.................7..7. . .......................กรรมการ ลงข่ือ............. .................. tj.trr................ .............กรรมการ(มางมงกช ธรกิตติกุล) (บางลาว•บฑบท]พฤกษาพบา■ เทติ)

ลงข่ือ..................... . / • fhrrC,...^>...........กรรมการนละเลขานุการ ลงข่ือ........ ............... รั|.51........... V, กรรมการและผ้ซ่วยเลขานุการ(มางสาวกอบกาทุ]จม เอกสิมธุ) (บางสาวยฺพาวด อนทรจมทร)
ลงข่ือ............. .......................... ..กรรมการและผ้‘ช่วยเลขานุการ ลงข่ือ......................โ ^ ............. ...... กรรมการและผ้ข่วยเลขานุการ

(นางธมยาม พิมลารี) 1 (บางลาวป็ยชดา แตเจรญกุล)

โบ่าย่แว่ํ
ลงข่ือ............................ไำคั..C.............................. กรรมการ(บายจิระ สร้อยสุวรรณ)
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4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่ไม่ใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาทางคลินิก (clinical trial) ที่แสดง

ประสิทธิภาพตามข้อบ่งใช้และต้องปรากฎการตีพิมพิในวารสารทางการแพทย์ที่น่าเชอถือ 

■4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยิบยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห้ยาน ี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องป น ิ; น ิ!  ' ; โ  i7: 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห้ไม่เบ็เบใปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาขนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากห้องตลาดโดยสำนักงาบคณะกรรมการอาหงร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบป้ญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ปวยที่ได้รับยา

4.8 โรงพยาบาลนครพิงค์ฃอสงวนสิทธึ๋ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืบ โดยสำนักงาบ 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดคณสัก ทะและรายละเอียดของยา
ลงซ่ือ...

A W  (บางลดาวรรณ หาญใพโรจน้ี)
........     - O - r -  .......................... กรรมท'ไร ล่งซ่ือ..............(นางสุภารซดํ กาล̂ นะวณซย)

ลงซ่ือ..................7 y.............1.'.''.   .............กรรมการ
ลงซ่ือ

(นาย์วร่ยฺทธํ โฆ’ษตสล่ลขย) ลง'ซอยฺทธ I f
" ^ r

กรรมการ
ลง?อ................... ......4..!a r .... ........................... กรรมการ ลงซ่ือ.................. .ไ^}โ^... ...........................กรรมการ(นาง"ฃว้ญข่นก พงคมณ)
ลงซ่ือ............................ --J^ -'iC  .................กรรมการ ลงซ่ือ............... ............. 'โ^?.'โ...... ...................... .กรรมการ(นางสาวอณขลี ซยนวล) (นายจระ สรอยสุวรรณ)
ลงซ่ือ.... ............ , ........ .................................... ..... กรรมการ ลงช่ือ............. ........ ............... น่.ปโ.........................กรรมการ(นาง'บงกฃธีรกิตติกุก) (บางสาวพุ!บทพฤกษาพนา•ชาติ)

ลงข'อ....... ..............1.!.นิภัโน่^... ..กรรมการและเลขานุการ ลงช่ือ........ ............... 7ใ5โ. กรรมการและผ้ข่วยเล'น’บุก'!;(นางสาวกอบกาณจน่'เอ้กสิบธํ) ' (บางลาวยพหดีอินทรจนทร)

โบ!ยซิาบภัดตฃท)

(นารส'ทกอบกา̂ จ่บ'วอ้กสิบ่’คู้)
ลงช่ือ.............  ......JyTVj,........ช ....กรรมการและผ้'ข่ายเลขานุการ

(บารร้นยาบ พิมลารี ) v

(นางลาวยุพา'!เดี อินทร่จนทร)
ลงช่ือ........ ............ 7 ^ . 1...........  .... กรรมการและพฺข่วf!กา".:■■'■•1(บางลาวจยธัดา แด่เจ'รญกฺล)



1. ซีอยา M etoprolol 100 m§ Tablet
2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 รูปแบบ เป็นยาเม็ดสำหรับรับประทาน

2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Metoprolol tartrate 100 ทก§ ใบ 1 เม็ด

2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุใบแผงปิดสนิท และ'ป้องกันแสง

2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ซัดเจนปรากฎบนบรรจุภัณฑ์ 

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อการค้า ส่วนประกอบและ 
ขนาดความแรงของยา เลขที่ผลิต วันสิ้นอายุ ไว้อย่างซัดเจน

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

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

3.1 Finished product specification: Meto วro lo l ta rtra te  tab le ts USP

ข้อ Test items Specifications

1 Identification - Meet the requirement

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

metoprolol tartrate

Dissolution* Not less than 75%(Q) of the labeled amount oi 

m etoprolol tartrate is dissolved in 30 minutes

4 Uniformity o f dosage units* Meet the requirement

คณะกรรมการกำหนดคุณสั^ษถpfเฉพาะและรายละเอียด'ของยา

..กรรมการ
ลงช่ือ........ ............, ..............r      .......... ประธา}1

พ  (นางลศรรรรล! พพฐไฬรจบ์ไ /
ล-!ข่ือ................ ............ว้นกโวั...... .....................กรรมการ ลงข่ือ..............  ....... t(บางลฺภารัชาญจนะวณิชย) (น*firรโใทบุณ เปาอินทร
ลงข่ือ  ............. . i ^ l .    ....................... กรรมการ ลงช่ือ................. .................................................... กรรมการ(นายวรยท^พm กลข้ย) (บายลถ/พบาอิใpiร)
ลงช่ือ..................  ...... ^ ....'* ? . 1.., ..................กรรมการ ลงขอ.......................... ...........................................กรรมการ(นางขวัญขนก พงศมณี)
ลงข่ือ............................ ..1,..^'?Iบ้ี'  .................กรรมการ ลงขอ...............  ....— ............. .(นางลาวอัญชล̂ ป่นวล) (นายจิระ ลร้อยลฺวรรณ)
ลงข่ือ................ ..........£ ^ . . - . . ........................... กรรมการ ลงข่ือ............. ................... & .................K. ........... กรรมการ(นางบุงก̂  ธีรกิตติกุล) (นางลาวบุร'!บท พฤกษาพนาชาติ)

ลงข่ือ............. .......... ( ว ้^ ^ ร ุ^ ,  ..กรรมการและเลขานุการ ลงข่ือ........ ...........ไ'บั^........ v....7.., กรรมการและผู้ช่วยเลขานุ!''(นางลาวกอบกาณจบ่ เอกลนรุ) (นางลาวยุ า̂วด อินทรจันทร์-)
ลงข่ือ............  .... ร ? . - i .... 1,....กรรมการและผัช่วยเลขานุการ ลงข่ือ.........  ..... .................. ,..1.......  กรรมการและผู้ช่วยเลข"นุ!':'. ■:(นางธนยาบ พิมสาร ) '  ’ {บางล าวปิยธิดา แต่เจริญกุล) ”
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ข้อ Test item s Specifications

5 Organic impurities

- Any individual unspecified - Not more than 0.2%
degradation product

- Total degradation product - Not more than 1.0%

3.2 Drug substance specification: M etopro lo l ta rtra te  USP

ข้อ Test item s Specifications

1 Identification - Meet the requirement

2 Assay - 98.0-102.0% of m etopro lol tartrate (บ: ; น 

dried basis)

3 Specific rotation - +6.5 to  +10.5

4 pH - 6.0-7.0

5 Loss on drying - Not more than 0.5%

6 Residue on ignition - Not more than 0.1%

7 Organic impurities

- M etoprolol related compound c
- Metoprolol related compound B

- M etoprolol related compound A

- Metoprotol retated compound D

- Any individual unspecified impurity

- Total impurities

- Not more than 0.10%

- Not more than 0.10%

- Not more than 0.10%

- Not more than 0.10%

- Not more than 0.10%

- Not more than 0.50%

คณ: ;กรรมการกำหนดคุณ&กษณฺะพาะและรายล 
----------------------- y w w v X ---------------------

:เอยดของยา

ลง'รอ ,..... ....................... โ. . . . . . . . . . . . . . . . .
, (นางลด๊รรรรณ

X -.......... ................... กรรมการ ลงข่ือ...........
ท'ไ*วิ1ทร* ก 'ไก I•ะ!*1»/'ากั๊เ1««?|)

ลงจือ.................,.........C u i y . .................. n............กรรมการ(บางลุภารจด กาญจนะวณิฃย)
a«0...............V-- - --- • - -V(บายวรยูทธ \ w ษิตลกุล'ขัย)
ลงข่ือ................... ..................กรรมการ(บางจวญซนก พงคมณ)
ลงขอ............................... .................. .................. กรรมการ(นางสาวอัญ̂ ลี ขัยนวล)
ลงซ่ือ  .......... , ....... ..................................... .......กรรมการ ลงข่ือ.... ......... ,................. } { ' ะ ...........................  ....กรรมการ(บางบงกฐเ.ธรกิตติกุล) (นางลาวบุฑบท พฤกษาพนาจาติ)

ลงข่ือ..... y.....กรรมการนละเลขานุการ ลงซ่ือ........  ...กรรมการแกะน'บ่ฯ' •••'.(นางสาวกอบกาณจบ่ เอกสินธ.) ’ (นางลาวยุ'*าวด อินทรจันทร์ )
ลงซ่ือ............ r .$โ.;'.'/.......... ..กรรมการและผ้ซ่วยเลขาบุการ ลงซ่ือ......... ..........โา)^แy?..v.......... ......กรรมการและก ! C:(นางธนยาน พิมสาร) * ’ (นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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3.3 Finished p roduc t specification: M etopro lo l tartra te  tab le ts  BP
ข้อ Test item s Specifications
1 Identification - Meet the requirement
2 Assay - 95.0-105.0% of the labeled amount o f 

m etoprolol tartrate
3 Dissolution* - Meet the requirement
4 Uniformity o f dosage units* - Meet the requirement
5 Related substances

- Any impurity (for each impurity)

- Total impurities
- Not more than 0.3%

- Not more than 0.5%

3.4 Drug substance specification: M etopro lo l ta rtra te  BP

ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Meet the requirement

2 Assay - 99.0-101.0% of m etopro lo l tartrate (dried 

substance)

3 Appearance o f solution - Solution ร is clear and not more intensely 

coloured than reference solution Bg
4 pH - 6.0-7.0
5 Specific rotation - +7.0° to +10.0° (dried substances)

กรรมการกำหนดค ุณ ณ ^พ าะและรายละเอ ียดของยาคณะกรรมการกำหนดคุณj ^ ษณะ(45พาะแ
----------- -------------

- v a V  (นางลดา'รร'รณ’พาญ,i p รรน)ลง'ข่ือ.............................0'77^0........... ~ .............กรรมการ ลงช่ือ..........(บางลุภารซ!วัภาณจบะวณิซย)
ลงช่ือ..................7......1,.....^.’ ........  ............ กรรมการ ลงช่ือ...........

กรรมการ

ลงช่ือ..................7. . . . . . . ............r ..a................... กรรมการ ลงช่ือ.................  .....โ ........................................กรรมการ(บางชวัณชนก พงคมณี) (บายขวิบ^นัติยา)
ลงซ่ือ..................... .....p....y.v.......V................ กรรมการ ลงซอ................ ..... .‘โC C r}-f............  ......................กรรมการ(บางลาวอญซลิ ชัยนวล) (บายจิระ ลรอยลวรรณ)
ลงซ่ือ................ ,........Q £Cr ..กรรมการ ลงซ่ือ.... ........ ,.......... ....... ^ . ......, . . . , . . . ^ ........  ....กรรมการ(นางลาวบุฑบท พฤกษาพบาซาต)(บางํบง่กซ*เร่กต่ตกุ่ล่)

ลงช่ือ..... ...กรรมการและเลขานุการ ลงซ่ือ....... ......  " า ’รC " ....................กรรมการและ m วยเลขานุการ(บางสาวกอบกาญจบ เอกสบธฺ) ’ (นางลาวยุฝาวิด อิบทรจบทร)
ลงซ่ือ............. ....... $ ( : ! . / . ....... ...กรรมการและผ้ซ่วยเลขานุการ

(บางธนยาบ พิมสาร ) v
ลงซอ........  ........ ไ^*}'}....,.................กรรมการและผขวยเลขานุการ(นางลาวปิยธิดา แด่เจริญกล)
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ข้อ Test items Specifications
6 Related substances

- Impurities A
((2RS)-l-(ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)
phenoxy]propan-2-ol)

- Not more than 0.3%

- Impurities B
(4-(2-methoxyethyl)phenol)

- Not more than 0.3%

- Impurities c
(4-[(2/?5)-2-hydroxy-3-[(l-methylethyl) amino] 
propoxyjbenzaldehyde)

- Not more than 0.3%

- Impurities D
((2RS)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propane-l,2-diol)

- Not more than 0.3%

- Impurities E
((2ftS)-l-[2-(2-methoxyethyl) phenoxy]-3-[(l- 
methylethyl) amino]propan-2-ol)

- Not more than 0.3%

- Impurities F
((2ftS)-l-[(l-methylethyl)amino]-3-phenoxypropan-2-ol)

- Not more than 0.3%

- Impurities G
(2-(4-hydroxyphenyl)ethanol)

- Not more than 0.3%

- Impurities H
((2ftS)-l-[4-(2-hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(Tmethylethyl)
amino]propan-2-ol)

- Not more than 0.3%

- Impurities J
(T[2-hydroxy-3-[(l-methylethyl) amino]propoxy]-3-[4- 
(2- ทาethoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol)

- Not more than 0.3%

- Unspecified impurities 
(for each impurity)

- Not more than 0.1%

- Total impurities - Not more than 0.5%
7 Heavy metals - Maximum 10 ppm
8 Loss on drying - Maximum 0.5%
9 Sulfated ash - Maximum 0.1%

คณร กรรมการกำหนดคุ^ลักษถ^ะ
ไโไ7

เฉพาะและรายละเอียดของยา
ลงจอ............................... ;............. ....................... 'ชร:

,  oy\/\/ (นางm iriร5sa ร ฬ )fi-พือ................ 7 ... .<7^4. .^ ...................  ........... กรรนการ ลงจอ.......(นางลฺภารัชต กาณจนะวณิชย)
ลงชอ...............  r:....................กรรมการ.................. 7.....a.......ไ...............  ............ กรรมการ(นายวีรยฺทธ ไฆษิตลกฺลชย)

พ . . .ลงข่ือ............................„ .ไร^โ.....,. ..................กรรมการ ลงข่ือ.................  .....  y ........................... กรรมการ(น่าง่ขว้ณฺขน่ก่ พง่ศํมณี)
ลงข่ือ...................7.... . ............... กรรมกา(บางสาวธัญ.'ชสิ ชัยนวล)

กรรมการ

ลงขอ............... ,  ..rr^jrr........... .......................กรรมการ.... .̂ rnr:ฐ:''..........(น่ายจรร่ สรอยสุวรรณ)
ลงข่ือ................7-........:^า ^ .... .......................กรรมการ ลงข่ือ............. ....................1&T................. .............กรรมการ(บางบงกข.ธีรกิตติกุล) (นางสาว'บุพJท พฤก'ษาพ'บาขาติ)

. . . . . . . . . . . ....................กรรมการและผู้ช่วยเลขาบุก(บางลาวยุ'พาวดี อินทรจันทร์ )ลงข่ือ............... .........(รกา< ^ ' . . . .าโ ^ 5J,....กรรมการและเลขานุการ ลงข่ือ..(บางสาวกอบกาณจบ่ เอกสิแร)
ลงขือ.............  ..'โ)f-tyy/4, ........  ...กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางรันยาบ พิมลาริ )
ลงข่ือ........ .......... โ̂ ไ!?)โน..,.................กรรมการและผ้ช่วยเลขาบุกา(บางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล) *
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4. เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 
ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศโทยและสำแดง (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 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้บทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกใฃ 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้โขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ปี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

4.2.1 กรณียาผลิตใบประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดิใบการผลิตยา ของสำนักงาบคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข ้าจากต่างประเทศ ผ ู้ผล ิตต ้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ด ีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาบ PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจลอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate o f pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา

4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification o f analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง

คณะกรรมการกำหนดคุณ'เกษญะเฉพาะและรายละเอียดของยา
ทา-^ลฬ่ือ.....  ................{ ....................... ....... ............ประ,

„ ^ Y  (นางลด-tvsรผ หาญไพโรจน์)ลง?อ.................•นุ.................................. „ ............กรรมการ ลัง?อ.............(บางลุภาร‘รติ กาณจนะวณิชย)
ลงขอ.......................................... ’ นัรโ.) -V.................. กรรมการ ลง?อ.(นายวรยทร ไพ่พิรลุกุล?ย)
ลง?อ.............................. ..............,... .................. กรรมการ ลง?อ(บางขวัญชนก พงติมณี)
ลง?อ........................ ¥ ......... .................. กรรมการ(นางลาวอัญชลี ชัยนวล)
ลง?อ

ลง?อ (น่าย'จร’ะ สรัอย่สุวรรณ)เพ ณแ I #บเบ บแ UCJUJI1/
g j  o  f \ l  / '  \ น  Cl J tJUC]

ลงซอ............... '(น่างบงกV k n ตตก'ล)....................... “ าร .............................. ...................................... กรรมการ ̂ ว ' (นางลาวพุ'บท พ่กุกน่วัพ่น่าช่าด)
'(น่างลาวักน่น่ก'วัญวั■ น' เอก่ลน่รุ)''''กรรมการและเลจาาาร ล” อ.....■ (น่าวัน่วัาน่น่เ ^ ' r;.... ■ กรรมการและผ้ช่วยเลขานการ

A  , (นางลววยุเ‘ท ว ด 0นทรจนVIร) *  '

ลงฃอ............. โ;7คํ;>ภั!;"‘̂ 'ร ่:;:"-ช "-กรรมการเ1'ละพุ้^ยเลขานทาร ลงซืภ 'ไ}ไifh fl(น า ง ^ ว ัน พ่น่ล ัวั!) ........ ( น ่ว ัง ล ุว ั« ว ๖ั เ^ น ่ล ั)  ก า ร แ ^ เล ข า น ุก า ร
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4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification o f analysis o f drug 

substance) ที่ใช้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยับความส้มพันซระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวย':สำคัญ 

(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 หน่วยบรรจุกัณฑ์ ซี่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น
4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณ ีท ี่โรงพยาบาลนครพิงค ์ทำการสุ่มต ัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพ ื่อส ่งตรวจวิเคราะห ์คุณภาพ 
โรงพยาบาลนครพิงคัจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต ้อ;พ ุ่ย ''' 

เพิ่มอีกตามจำนวนที่โรงพยาบาลนครพิงค์ส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายใบ 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีทีพ่บว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ โรงพย'•'บาค 
นครพิงค์ฃอสงวนสิทธึ๋ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาตังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ-/ 

หรือผู้ผลิต'ในคร้ังต่อ'ไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเม ื่อเก ิดการเสื่อม.o  'น 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเงื่อนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยิบยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ตังบี้

คณะกรรมการกำหนดคุ^ลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยาคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะแร์ ---------2T1----------ะะ̂ . ^ ------------

Z t f Y i /  (บางลด•น๚รณ หาญไพโรจน)
เภารขต กาญจนะวณซย)ร * ^ ^

..ประธานก: มการ
ลงข่ือ.................. กรรมการ(นางลฺภารขต กาญจนะวณิซย)
ลงขือ...................7 4,.......-Cr-. เโโโโ.  ............ กรรมการ(นายวรยฺทธ โรJษิตลกฺลข้ย).ท ๆ ^ลง'ช่อ...................7.......ร,......V.......1...1,....................กรรมการ(บางรวัณซบก̂ 'เงท์มณี)
ลพั0...................V-..... ..(บางสาวอญซลิ รัยบาล)

..... กรรมการ

..กรรมการ
(บ่ายข่วน ซด์ตยา)

ลงซ่ือ...............7.......ไไยไว!หั..................................กรรมการ(บายจิระ สร้อยสุวรรณ)
ลงซ่ือ.. ร?̂ /-.-. ..กรรมการ ลงซ่ือ..(บ่างบง่^^รกต้แกุล่) u (บ่างลปบุฑํบท*̂ ไต้ษาพบ่าข่าต)

(นางลาวกอบกาณจบํ เอศลบธฺ) ' (บางลาวยฺฟ่าวด อบทรจับทร)
ลงซ่ือ............ ,....‘̂ ,'ไ1.){.u  ...1,....กรรมการและผัช่วยเลรทบุการ ลงซ่ือ.........  ...... .โไ^ bo...............  .... กรรมการและผู้ช่วยนท! ')!(บางซนยาบ พิมลาริ ) * (บางลาวปิยธดา แต่เจรทฺ(กุล)
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4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยาบี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิใ5ติการทัใด้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่อก่าวังนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดบี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาชองสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปีญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยาบี้ที่อาจสงผลต่อประสิทธิผลและความก1 vr.-; ย์''•ก่'1.!

ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 โรงพยาบาลนครพ ิงค ์ชอสงวนสิทธ ึ๋ไม ่ร ับพ ิจารณ าผล ิตภ ัณฑ ์ยาท ี่ม ีประว ัต ิถ ูกเร ียกเก ็บค ืน โดย 
สำน ักงาน ค ณ ะกรรมการอาห ารและยาใน ระยะเวลา 1 ปี ก ่อนวันประกาศประทาภฯ-น•■ท 
อิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดคุก^,กใ^นะเฉพาะและรายละเอียด-ของยา

(นางลดTรรรฒ ว ี ฑ ญ ® ^ บ ี ้ ) 7 ฮ / า
.ไ” ...........กรรมการ ลงซ่ือ.............., ........ลฬือ.................1........... .................... . ............กรรมการ(นางลภารขด กาก[จนะวรร*ซย)

ลงข่ือ.................................... ‘. . . ใ .โ........ ...............กรรมการ(นายวีรพร ไรพิ!สกุลชัย)
ลงข่อ....................^ โ โ   ..................กรรมการ(บางขวัญ,ขบก พงศ์มณี)
ลงข่ือ...............................โ,.V.............,................. กรรมการ(บางสาวอญขลิขัยบวล)
ลงข่ือ.....  ......... ...... . . .ภ ั^ โ •4-.-,.......................กรรมการ(บางบงกิขรรกิตติกล)

ลงข่ือ..

0^
ง่งกุ่ขธีรกต่ตกุ่ล)

....1,..,,...... I g s . . .. (นางลาวกอบกาญจบ -งพใสบธุ่)
ลงข่ือ.............  .รุ!:าห์ ........ ...กรรมการและผัข่วยเลขานุการ

(นางธนยาบ พิมสาร) *

(บgง7รสัทขฟ้ เป่ารบ]!ท)

โ 'น ่า ย ช ร ม ่บ ้ด ่พ ย า ) " " . ^ -

(นายจระ’สร้อยสุวรรณ)
ลงข่ือ............. .... ........ .‘น^........... ........... กรรมการ

( บ า ง ส า ว พ ุ! บ ท  พ ) ก « า พ บ า ฃ า ต ิ)

กรรมการและเลขาบุการ ลงซอ.. (บางลาว่ยฺงุ!าวด อบท่ร่จบทร้) ..กรรมการแก:
ลงข่อ........ ..............ไ!!)®!?............  ..กรรมการแก:'!.':!..,า?'(บางสาวปิยธิดา แต่เจรณกุล)



1. ชีอยา Modified flu id gelatin 4% solution for infusion
2. คุณลมบัติทั่วไป

2.1 รูปแบ,บ เป็นสารละลาย colloid ปราศจากเชื้อ สำหรับให้ทางหลอดเลือดดำ ไม่มีสิ'จนถึงลื
เหลืองใส

ประกอบด้วย Modified fluid gelatin ความเข้มข้น 4% ในปริมาตร 500 m l
บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ และมีขีดแสดงการวัดปริมาตรของบํ้ายา
■ระบุซ่ือยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต
บริษัทผู้ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์
- บนภาซนะบรรจุยาฉีดอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความ
แรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
■อุณหภูมิที่จัดเก็บไว้บนบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุยา

3. คุณสมบัตทางเทคน้คของ Finished product

ผลการตรวจวิเคราะห้คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนตอ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข_____________________________________

ข้อ Test item s Specifications j
1 Identification - Complied with finished product specification i

2 pH - 7.1-7.7 :
3 Sodium content - 146.3-161.7 mmol/L i
4 Chloride content - 100.0-140.0 m m ol/L

5 Calcium content - ไม่มากกว่า 0.40 mmol/L

6 Potassium content - ไม่มากกว่า 0.40 mmol/L 3
7 Magnesium content - ไม่มากกว่า 0.40 mmol/L

8 Succinylated Gelatin - 38.0-42.0 g/L

9 Reduced Viscosity - ไม่มากกว่า 0.3

2.2 ส่วนประกอบ

2.3 ภาชนะบรรจุ
2.4 ฉลาก

คณ: :กรรมการกำหนดคุณลัแษญะ 
า ตอ)ลงจิอ......... ................... 1  .......

เฉพาะและรายละเอียดของยา

''(น้างล'ตั'าวรรณ'หาญ11ฬ๊ใรัจบ)'ประ5า>̂
awe................. .......นฺรูโ(ไอท่ั..............  ............กรรมก-'ร ลพอ...........(นางลุภารชดJ าาญจนะวณิชย) กรรมการ
ลฬ่ิอ...................7.....¥1. . . . .  ......1*.-.............ทรรมการ(นายวรยฺทธ ไ»รด?กุล-ชัย)
ลงซอ...................7...... 4,...'ไ......... ..........................กรรมการ(บางขวัญชนก พงคมณิ)
ลงซ่ือ...............................{^ป ฺร ั......... .................. กรรมการ(บางลาวอัญชลี ขัยนวล)
ลงซ่ือ.........................ร ^ £ . 1. ............................... กรรมการ(นาง'บ̂ กซ ธีรกิตติกุล)

ลงซ่ือ....................... £ .$ < £ .1.ใวิ^.....กรรมการและเลขานุการ(นางลาวกอบกาญจน เอกสินรุ)
ลงซ่ือ............. ...... .ท ั่ท ั่  ..กรรมการและผ้ฃ่วยเลขานุการ

(บางรับยาน พิมลารี )

ลงซิอ

ลงขอ...............7......,...;r^r............  ..................... กรรมการ(นายจิระ สร้อยสุวรรณ)
ลงซอ.. งบน้รั...........  ........... กรรมการ(นา"ง'ส่าวพุบท พฤกษาพนาซ่าติ)
ลงซ่ือ....... ............. ................w. . .  กรรมการและผู้ช่วยเลขาบุก'(นางสาวยุพาวดี อิบทรจันทร์ )
ลงซ่ือ........ ............จุ®-)';....1.................กรรมการและผู้ช่วยเล,! T.(บางลาวป็ยธ็ดา แด่เจริญกุล) "



2

ข้อ Test item s Specifications
10 Pyrogen test - ตรวจผ่าน

11 Sterility test - ตรวจผ่าน

12 Particulate matter - Complied with finished product specification

13 Mean Molecular weight - Complied with finished product specification
14 Extractable volume - ตรวจผ่าน

4. เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือขื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละ!,อํยด 

ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายใบประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต

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

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการฅวใ:!-ห! 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการฟลี่ยนแปลงแกไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.5) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวับประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

4.2.1 กรณียาผลิตในประเทคไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการก!'f  กุ': 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักบ :•
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรววล::.',...'!ตย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดคุณสั^ษณะเฉพาะและ'รายละเอียด1ของยา
T -ลงชิอ...........................โ.................  ..............J  (นางลด'ทรรถ! หาญไพโรจน์)

ลงช่ือ................ , Y t . .................................. กรรมการ ลงช่ือ............(นางลุภารชด ก)ญจนะวณชย)

ลงช่ือ.. 
ลงช่ือ..

(นายวืรํยู่ทธ3«พ"ล่กุลชัย)
'(นางฃวญชิ'บก พงคมณ)

.......................... .................. .................. กรรมการ ลงช่ือ................ ......................... . ..................... กรรมการ(นางลาวอัญชลี ชัยนวล) (นายจิระ ลรอยลุวรรณ)
........... 7.........น ี้, . . .V--................ .... .......กรรมการ ลงช่ือ.... ......... ,......... ...........^ . .. . , . . . .ไ....1.,.......  ....กรรมการ(นางบงก* เรกิดดิกล) (บางลาวบุฑบท พฤกบาพนาชาติ)
....................-..ร์̂ รุ̂โ---—Cee... กรรมการและเลขานุการ สงข่ือ........ ............................. . , . . .  กรรมการและผ้ช่วขเลข(บางสาวกอบกาญจน เอกส'(รุ) * (นางสาวยุพ1เวดิ อินทรจันทร์ )

ลงขอ............. ..... ................. ..กรรมการและผชวยเลขานุการ(บางธนยาน พิมสาร ) ลงข่ือ........................................หโเ. ว ั: ช . . . , ....................... .............กรรมการและผู้ช่วยเลช(นางสาวปียธิดา แต่เจริพกฺล)
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4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิ!:;ท':กุ;'ไม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical เทรr Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ' i - c  น  1.3 o I i t> 1 V' i เ̂  i j J-i 

รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอน;!ท หวีอชายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical pro- i:

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา

4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

o f finished product) ในยารุ่บที่ส่งเปีนตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification o f analysis o f drug 

substance) ที่ใข้ใบการผลิตยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยนความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบขา; น ว ัยา!น ัค ัญ 
(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 ซึ่งเ'ปีบตัวน,''ทบ•แสดง 

รายละเอียดไต้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น
4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้Iดิไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับจากวับส่งมอบ
4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพส่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดค ุถ ุแกษถุ^เฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซอ....(น้าง'ล'คารTรณ'",เทญโพ!รจบ)
ล-:ซ่ือ  ...........,........ A £ y ............ ................ ....กรรมการ ลงซ่ือ..(นางลุภารซต ก;ณุจบะวณิขย)
ลพอ..........................1, . . ( I . Z .  ............ กรรมการ ลงซ่ือ................ ............(บายวีรยุทธ ๒รตสกุล,ชัย) (บายสท')
ลฬีอ.........................................................................- ..................................... r(บาง‘ชวณฺ■ ชบก พงศ่มณ) (บ
ลงซ่ือ............................. (.11. ,1..... ......................กรรมการ(บางสาวอญ■ ชล ซยนวล)
ลงซ่ือ...........................ถ้?วัว้ว่ท่ั.. .......................กรรมการ ลงซ่ือ............. ..................... ................... 1.,..(นางบุงโ^ธีรกิตติกุล) (บางสาวพุบท พกุกษาพบา■ ชาติ)

....... ........กุนทโโน่.......1ลิ.,.....กรรมการและเลขานุการ ลงซ่ือ........  ...........^).< 7  .....  v  กรรมการและผั*๙.'ย!เท::•กุ;.(บางสาวกอบกากุ!จบ เอกลิบธุ่) ’ (บางสาวยุพาวดี อิบทรจับทร)
... ..... ................. ..กรรมการและผ้ฃ่วยเล•บาบุการ ลงซ่ือ......... ........... าวั:ยา.,..........  ...กรรมการและพช่กุย!!ท: .‘กุ!,(บางธนยาบ พมสาร ) * (บางลาวจยธิดา แต่เจริญกุล)

..... ..........ขระรานท

(บางฺจ»รุ่นacSgrivi' อบบ่ร์) .กรรมการ
...................กรรมการ

.....กรรมการ
..กรรมการ

ลงซ่ือ.
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4.5.3 กรณีที่โรงพยาบาลนครพิงค์ทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 

โรงพยาบาลนครพิงค์จะทำหนังสีอร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยา 

เพิ่มอีกตามจำนวนที่โรงพยาบาลนครพิงต้ส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายใน 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาใม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล 
นครพิงค์ขอสงวนสิทธิ้ใม่รับพิจารณาการเสนอราคายาตังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาข) และ/ 
หรือผู้ผลิตในครั้งต่อโป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ตังบี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยาบี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย่หรือห้องปฏิบัติการท่ีได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนกใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดบี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยาบี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ใต้รับยา

4.8 โรงพยาบาลนครพ ิงค ์ฃอสงวนส ิทธ ึ๋ไม ่ร ับพ ิจารณ าผล ิตภ ัณฑ ์ยาท ี่ม ีประว ัต ิถ ูกเร ียกเก ็บคืน ใ ■ ฯย 
สำน ักงานคณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา  1 ปี ก ่อนว ันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดคุก^สักใ^ญ(สัเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ...................../ . .......... „...... ...................... ปรชุpu(พรมการ
พ V  (บางลดาวรรณ หาญใฬโรจบ) (  %,... .............  ............กรรมการ ลงจิอ../..........  ร ^ ^ ร . .สุภารัชดํ กาญจบะวณิชย) (บางรพลัโทฐถะ-แ

...น น.. Z....... ..................กรรมการ ลพอ...................ร.ร'.
(บ’าง่’สุภารัช่ส์ ภัญจบ:ทณิข่ย)

/  "
’(ภัย่วรยุ่ทธโ^ดลกฺลขย)

ลงช่ือ................... ...... 1,.ใ§โ.......r  .................. กรรมการ ลพอ.................  .น ^ น .// .. ........................... กรรมการ
ลงซ่ือ..........................11—. . บ ี้. .  .0. ............กรรมการ

(บ่างข่ว้ญชุ:นกพ่ง่ศ้ํมณี)
ลงซ่ือ................................................. ..................กรรมการ ลงซ่ือ...............  ....... .../(£.•"•................................ กรรมการ(บางสาวอัญชลีชัยบวล)
ลงซ่ือ...................£ ? / ' . .................. ........................ กรรมการ(บางบงเารัธรกดติกุล) ลงขอ.

ลงช่ือ....................... .รับัน'..,..ใขฺก........กรรมการและเลขาบุการ ลงซ่ือ(บางลาวกอบกาญจบ่ เอกลนธุ่)
ลงช่ือ............. ,......ภ ั1!9?.บ ี้......... ..กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(บางซับยาบ พิมลารี )

(บ่า’ย่ช่วบ่’บิด’ตยา)
ภ.......(ภัยจรร่ ลรอยสุวรรณ)

(ภัง่ภัวบุท่บท ง ^ ภ ั’พนาข่าติ’)
.)/[<(......... .............กรรมการและผุ.ขวยเลขา
f . v r v )(ภ ั’ง่ภัวยฺพกวด อับ่ท่ร่จบ่ทร ]

ลงช่ือ........ ..........วัใ?)/ไ . . . . . ,.................กรรมการและผู้ช่วยเลขาก(บางลาวปิยธิดา แดเจริญก.ล) "



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ซ่ือโครงการ ะ ประกวดราคาชื้อยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒,๒๒๑,๐๑๐.๐๐ บาท(สองล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสิบบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑ ๙ fl.fl.

เป็นเงิน : ๒,๒๒๑,๐๑๐.๐๐ บาท(สองล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสิบบาทล้วน)

ลำดับ

ที่

รายการยา จำนวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

๑ Bupivacaine hydrochloride ๐.๔% 

'เท dextrose ๘% injeciotn (๔.๑)

๔,๐๐๐ Ampoule ๖๓๔.๓๑ บาท/ 

๔ Ampoule

๒ Metoprolol ๑๐๐ กา§ tablet (๔.๒) ๑,๓๐๐,๐๐๐ Tablet ๐.๘๐ บาท/Tablet

๓ Modified fluid gelatin ๔% solution 

for infusion (๔.๓)

๒,๔๐๐ Bag ๒๑๘.๒๘ บาท/Bag

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ราคาที่เคยชื้อหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ (ใบสั่งชื้อเลขที่ ๖๔/๔๘๑๔ ลงวันที่ 

๑๖ มิถุนายน ๒๔๖๔)

๔.๒ ราคาตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องกำหนดราคากลางยา 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๖๔

๔.๓ ราคาที่เคยชื้อหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ (ใบสั่งชื้อเลขที่ ๖๔/๔๐๖๘ ลงวันที่ 

๒๙ เมษายน ๒๔๖๔)

๔. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

อ้างถึง คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี *9<$&/๒๔๖๔ ลงวันที่ ® b fl.fl. Mtaf 

๑. นายพันธพงศ์ ตาเรืองศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ

๒. นายนพสิทธี้ ขันตี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๓. นางสาวยุพาวดี อินทรจันทร์ เภสัชกรชำนาญการ กรรมการ


