ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การซื้อยา Calcium carbonate ๕ g Tablet โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
๑

.

จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะซื้อยา Calcium carbonate ๑.๕ g Tablet โดยวิธี ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์(e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
Calcium carbonate ๑.๕ g Tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙
-๖๘๔๓๔๙) จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐0 tabletsลฃที่อ้างอิง ๖๓๐๒๑๕๐๐๐๐๐๒๔ เสนอราคาในวันที่
^
...^.^!. ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]
ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที,กำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www.nkp-hospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรดัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๙-๙๒๒๓ ในวันและเวลาราชการ
ในกรณีที่ผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (emarket) ครั้งนี้ ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอ
ราคาจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และนำรายละเอียดของพัสดุ ภาพสินค้า
พร้อมคำบรรยายประกอบ ซึ่งตรงตามประกาศและเอกสารซื้อดังกล่าวลงในระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog :
e - Catalog) ของกรมบัญชีกลาง ก่อนการเสนอราคาในการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ พ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรเขษฐ เตชะรัก)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารซื้อด้วยวิธีต ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
เลขที่ ๘๗/๒๕๖๓
การซื้อยา Calcium carbonate ๑.๕ g Tablet
ตามประกาศ จังหวัดเชียงใหม่
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จังหวัดเชียงใหม่ ซี่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ซื้อยา Calcium carbonate ๑.๕ §
Tablet ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
Calcium carbonate ๑.๕ g Tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙
-๖๘๔๓๔๙) จำนวน ๒,๔๐๐,00๐ ta b le tsลขทอ้างอิง ะ๖๓๐๒๑๕๐๐๐๐๐๒๔ เสนอราคาในวันท : ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานไต้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที'กำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด
ดังต่อไปนี้
๑ . เอกสารแนบท้า ยเอกสารซื้อ ด้ว ย ว ิธ ีต ลาดอิเล็ก ทรอนิก ส์
๑.๑ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
..................................ๆล'ๆ..................................
๒. คุณ สมบัต ิของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลัก เกณฑ์แ ละสิท ธิในการพิจารณา
ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และ
สิทธิในการพิจารณา ตามข้อ ๑.๖
๓. การเสนอราคา
๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและ ทำการยืนยันตัวตนของผู้
เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Docum ent Format)

๓.๒

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครังเดียวและ ราคาเดียวโดย
เสนอต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ งานคลังยา โรง
พยาบาลนครพิงค์
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันยื่นเสนอราคา โดยภายใน
กำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิไต้
๓.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับลัดจากวันลงนามใน
สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
๓.๔ ก่อนยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา รายละเอียดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไข หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
ฯลๆ ให้ถี่ถ้วนและเช้าใจเอกสารจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขในเอกสารจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้
๓.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ต่อส่วนราชการตามวัน เวลา และเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
เมื่อพันกำหนดเวลายื่นการเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม'รับการเสนอราคาโดยเด็ด
ชาด
๔. การทำสัญ ญาซื้อ ขาย
๔.๑ ในกรณีที่ผู้ซนะการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วนภายใน
๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัด อาจจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๔.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัด เห็นว่าไม,สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๔.๑ ผู้ชนะการจัดซื้อด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่โด้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้
จังหวัด ยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท้นั้น
ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (สั่งจ่ายในนาม “โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อ
การรับ เงิน ทางอิเล็ก ทรอนิก ส์” )
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศชองธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับลัดจากวันที่ผู้ซนะการเสนอราคาซื้อด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว
๕. อัต ราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือข้อตกลงซื้อขาย
เป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตาม
แบบตังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะ
เวลาไม,น้อยกว่า๑ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดรับมอบสิ่งของ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ไข้การได้ดีตังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๗. ข้อสงวนสิท ธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๗.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจาก เงินบำรุงโรงพยาบาล
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ จังหวัด ได้รับอนุนัดิจากเงินบำรุงโรงพยาบาล แล้วเท่านั้น
๗.๒ ในการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ
๗.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง จังหวัด ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กำหนด ตังระบุไวในข้อ ๔.๒ จังหวัด อาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสืยหายอื่น (ล้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๗.๔ จังหวัด สงวนสิทธึ๋ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)
๗.๕ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้เสนอราคา จะเรียกร้องค่าเสีย
หายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้
(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ไนการจัดซื้อหรือเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อนั้นต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้เสนอราคาที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเสือกมีผล
ประโยชน์ร่วมกับ หรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดซื้อต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัดหรือกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดใบกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๘. การประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานของผู้ประกอบการ
หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้เสนอราคาที่ได้รับ การคัด
0

เลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเสือฎไน่ย่^เกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำ
สัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ขั่วคราว
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ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้า งอิง )
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ : ซื้อยา Calcium carbonate ๑.๔ § Tablet จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ Tablet โดยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
หน่วยงาน : โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๗๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ะ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓
เนินเงิน : ๑,๗๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทล้วน)
รายการยา
Calcium carbonate ๑ .๔ § Tablet

จำนวน
๒,๔๐๐,๐๐๐ Tablet

ราคาต่อหน่วย
(บาท)
๐ . ๗๒ บาท/Tablet

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ราคาตามประกาศของคณะกรรมการพัฒ นาระบบยาแห่งซาติ เรื่องกำหนดราคากลางยา ลงวันที่
๒๐ เมษายน ๒๔๖๓
๔. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
อ้างถึง คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๔๒๑๒/๒๔๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
๑. นายพันธพงศ์ ตาเรืองศรี
นายแพทย์เขี่ย,ว'ซาญ
ประธานกรรมการ
๒. นายนพสิทธึ๋ ขันตี
เภสัขกรขำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นางสาวยุพาวดี อินฑรจันทร์
เภสัซกรขำนาญการ
กรรมการ

