
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินท้ิง 

สิน (ะ,๙๗๒,๑๐๔.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหน่ีงร้อยส่ีบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. Etoricoxib ๖๐ mg tablet 

(GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๓๔๓๗)

จำนวน ๖๐,๐๐๐ tablet

๒. Nicardipine hydrochloride ๑๐ 

mg/®๐ ml injection (GPU)

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๙๒๖)

จำนวน ๑๒,๐๐๐ ampoule(๑๐ มิลลิลิตร/ml)

๓. Pregabalin ๔๐ mg capsule 

(GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๐๘๔๐๐)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

จำนวน ๒๒๔,๐๐๐ capsule

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ขั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไวในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจใบการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้



๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม,ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำสังให้สละเอกสิทธ้ีความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 

(-)....0:K'!:...M. .̂ ระหว่างเวลา ..9. 9... น. ถ ึ ง • . . . ร ุ ) . . 9... น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.nkp-hospital.go.th หรือ 

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

ประกาศ ณ วันท่ี เอ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวรเข,ษฐ เตซะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

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


เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เลขท ๑๔/๒๕๖๖ 

การซ้ือยา จำนวน ๓ รายการ 

ตามประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ 

ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

(e-bidding)

จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. Etoricoxib ๖๐ ทา§ tablet (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๓๕๓๗)

จำนวน ๖๐,๐๐๐ tablet

๒. Nicardipine hydrochloride ๑๐ 

mg/®o ml injection (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๙๒๖)

จำนวน ๑๒,๐๐๐ ampoule(๑๐ มีลลิลิตร/ml)

๓. Pregabalin ๕๐ mg capsule 

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๐๘๕๐๐)

จำนวน ๒๒๔,๐๐๐ capsule

พัสดุท่ีจะซ้ือน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเล็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานไต้ทันทีและมี 

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที,กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ีโดยมีช้อ 

แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จำกัดปริมาณ
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑ .๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้โนระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที, ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย



๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไม1อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากันหน่วยงาบของรัฐไว้ 

ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม,ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ้ติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ึอผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มิอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มิคุณสมบ้ติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มิอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มิผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก' จังหวัด ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มิคำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ึและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมิคุณสมบัติดังน้ี

กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆจะ 

ต้องมิการกำหนดสัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาบ ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า 

น้ันต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงๆ ท่ีไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 

ทุกรายจะต้องมิคุณสมบัติครบล้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน

๒.๑๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.© ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มิอำนาจควบคุม (ล้ามิ) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธ ิบัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มิอำนาจควบคุม (ล้ามิ) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 

ใหญ่ (ล้ามิ) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง



(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน 

สำเนาบัตรประจำตัวประซา'ซนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 

ประซาซนซองผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางซองผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมีได้ถือสัญซาติไทย พร้อมท้ังรับรองสำเนา 

ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา 

สัญญาซองการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ซองผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณีซย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

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

Format)

ท้ังนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทบให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนซองผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

(๓) รายการพิจารณาท่ี ๑ Etoricoxib ๖๐ mg tablet (GPU) (๔๑.๙๘.๙๙.๙๙

-๒๐๓๕๓๗)

(๓.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ซองสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) รายการพิจารณาท่ี ๒ Nicardipine hydrochloride ๑๐ rngAs)๐ ml injection 

(GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๙๒๖)

(๔.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ซองสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) รายการพิจารณาท่ี ๓ Pregabalin ๔๐ mg capsule (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๘๐๘๔๐๐)

(๔.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)



แห่งประเทศไทย (ถ้าปี)

(๕.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

(๖) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ

(๖.๑) ผู้เสนอราคาต้องนำเอกสารส่วนท่ี ๒ ย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี ถัดจากวันท่ีย่ืน 

เสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๒ วัน ระหว่างเวลา ๐๘.๓0 น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ 

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที' ๒ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

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

Format)

ท้ังนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที’ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที' ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกำหนดไร้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ีโดย'ไม่รเง่ือนไข'ใดๆ ท้ังสิน และจะต้องกรอก 

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไค้เพียงคร้ังเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไร้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ท้ังน้ี ราคารวมที'เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 

สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ัง 

ปวงไร้แล้ว จนกระท้ังส่งมอบพัสดุให้ ณ งานคลังยา โรงพยาบาลนครพีงค์

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที’ตนได้เสนอไร้ และจะถอนการเสนอราคามิไค้

๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีไค้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ยา ไป

พร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานตังกล่าวน้ี 

จังหวัดจะยืดไร้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง 

โดยผู้ปีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีความ 

ประสงค์จะฃอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน

๔.๕ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอ จำนวน ตัวอย่างดูจากเอกสาร

คุณลักษณะเฉพาะของยาแต่ละรายการ และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ จังหวัด กำหนด โดย 

ลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้าปี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารท่ีจัดส่งหรือนำมา



แสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที' ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที’ 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ ระหว่างเวลา 0๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓0 บ. ณ กลุ่มงานเภสัชกรรม(ช้ัน ๖) อาคารอำนวยการผู้ 

ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน๗ ช้ัน(อาคาร ๓) โรงพยาบาลนครพิงค์

ท้ังนี้ จังหวัดจะใม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้ 

แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเงื่อนไชใน 

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวับท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ บ. และเวลาในการเสนอราคาให้ 

ลือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เม่ือพ้นกำหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ 

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟส์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที'จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ 

เสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที'มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๔ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอที'มีผลประโยชน์ร่วมกับน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใบขณะท่ี 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซ่ือ 

ผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ีนออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 

เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ีนมิใช่เป็นผู้รืเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ 

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ตังน้ี

(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที'ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาที'รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว

กำหนด

(๓) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

(๔) ผู้ย่ืบข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องคืกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

http://www.gprocurement.go.th


๕. หลักเกณฑ์และสิทธ้ีในการพิจารณา

๕.® ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้ จังหวัดจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน

(ร:.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์

อ่ืน (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปีจจัยหลักและน้ําหนักท่ีกำหนด ดังนี้

๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ Etoricoxib ๖๐ mg tablet (GPU) ((ร:๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๐๓ ๕ ๓๗)

(๑) ราคาท่ีเสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ 

(๒) บริการหลังการขาย กำหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ๗ 

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอ่ืนๆ กำหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ๖๓ 

(ร:.๒.๒ รายการพิจารณา คือ Nicardipine hydrochloride ๑๐ ทาg/๑๐ ml injection 

(GPU) ((ร:๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๙๒๖)

(๑) ราคาท่ีเสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ 

(๒) บริการหลังการขาย กำหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ๗ 

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอ่ืนๆ กำหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ๖๓ 

(ร:.๒.๓ รายการพิจารณา คือ Pregabalin ๕๐ mg capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๐๘๕๐๐)
(๑) ราคาท่ีเสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ 

(๒) บริการหลังการชาย กำหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ๗ 

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอ่ืนๆ กำหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ๖๓ 

๕.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม,ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเง่ือนไขที,จังหวัดกำหนดไว้ไนประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที,มีใช่สาระสำคัญและความ 

แตกต่างน้ันไม่มีผลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเปีนการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรม 

การๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธ้ีไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีตัง

ต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซ่ือผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกซ่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเปีนสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน



๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ จังหวัด มี 

สิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม,รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ

ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราขการเนิน 

สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเนินเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเลืยหายใดๆ มิได้ 

รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเนินผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเนินผู้ 

ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเข่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น การ 

เสนอเอกสารอันเนินเท็จ หรือใช้ข่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เนินด้น

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

จังหวัด จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำช้ีแจงไม่เนินท่ีรับพิงได้ จังหวัด มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ 

ราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ท้ังนี้ ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค,าใข้จ่ายหรือค่าเสิยหายใดๆ จากจังหวัด 

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วม 

กัน หรือมีส่วนได้เลืยกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอ 

รายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเนินผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อ

เสนอรายอ่ืนท่ีไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง 

ลำดับผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเนินผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม,เกินร้อยละ 

๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเนินกิจการร่วมด้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง

เนินผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอได้เสนอพัสดุท้ิ1ด้รับการรับรอง และออกเคร่ืองหมายสินค้าท่ีผลิตภายใน 

ประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอ 

ราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอพัสดุท่ีได้รับการรับรอง และออกเคร่ืองหมาย 

สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที,มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเง่ือนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้เสนอพัสดุท่ีเนินพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศไทย ท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าท่ีผลิตภายใน 

ประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าต้ังแต่ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป ให้ 

ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหน่ึง

อน่ึง หากในการเสนอราคาคร้ังนั้น ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสม'บติท้ังข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ 

ให้ผู้เสนอราคารายน้ันได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๕



<n.(ร) o หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ีงมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย 

หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดชองผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ถือ 

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายชองต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานชองรัฐจัดซ้ือหรือจัด 

จ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ีง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 

เป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 

๖. การทำสัญญาซ้ือขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงชองได้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันท่ีทำข้อตกลงซ้ือจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตาม 

แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีท่ีผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถล่งมอบสิงชองได้ครบถ้วน 

ภายใน ๔ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซ้ือชายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด 

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา 

ค่าสิงชองท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อ 

ไปน้ี
(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นลังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟทํ

น้ันชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ (ส่ังจ่ายในนาม “โรงพยาบาลนครพิงค์ เพ่ือ 

การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”)

(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ําประกันชองบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศชองธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันชอง 

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม,มีดอกเบ้ียภายใบ ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ชาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือชายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนชองพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าส่ิงของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวง 

แล้วให้แก,ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเสือกให้เป็นผู้ชาย เม่ือผู้ชายได้ส่งมอบส่ิงชองได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือขายหรือ 

ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบส่ิงชองไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ



ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงซ้ือ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒0 ของราคาค่าสิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑ .๓  หรือ 

ทำข้อตกลงซ้ือเปีนหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันท่ี จังหวัด ได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้

ดีดังเดิมภายใน ร)๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซ้ือครั้งน้ีได้มาจากเงินงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเม่ือจังหวัดได้รับอนุนัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงโรง

พยาบาล แล้วเท่าน้ัน

๑๐.๒ เม่ือจังหวัดได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เปีน่ผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือส่ิงของตามการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือนำส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้องนำ 

เข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเปีนผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

(๑) แจ้งการส่ังหรือนำส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 

ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เปีนของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับ 

เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ี 

มิใซ่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ 

ภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประถันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา 

ประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิง 

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธ้ิท่ีจะแก้!ขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง 

ซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียก 

ร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต่อไปน้ีได้โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้อง 

ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้



(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้!นการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง 

พอท่ีจะทำการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำท่ีเช้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ี,ชนะการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกับ หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 

กับผู้ย่ืนช้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑®. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชายต้องปฏิบัติตามหลัก 

เกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไวโดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัด 

เลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



1. ชื่อยา Etoricoxib 60 mg tablet
2. คุณสมน้ตท๋ั'วไป

2.1 รูปแบบ เป็นยาเม็ด สำหรับรับประทาน

2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Etoricoxib 60 mg ใน 1 เม็ด

2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในแผงปิดสนิท ฟ้องกันความชื้น และบรรจุภัณฑ์ฟ้องกันแสง
2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาดความแรงของยา เลขท่ีผลิต วันสิ้นอายุ ไว้อย่างซัดเจน

3. คุณสมบ้ตทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซี่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข______________________________________

ข้อ Test items Specifications

1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 95.0-105.0% of the labeled amount of etoricoxib

3 Uniformity of dosage units* - Complied with fin;shed product specification
4 Dissolution* - Not less than 85%(Q) of the labeled amount of 

etoricoxib is dissolved in 15 minutes

5 Degradation product

- Any individual degradation product
- Total Degradation product

- Not more than 0.1%
- Not more than 0.3%

6 Water - Not more than 3%

คณะกรรมการกำหนดคุณ^เาษญะเฉพาะและรายละเอียดของยา
ลงซอ.....................r ...... . . ใ . . . . , . . . ^ ............ ...............ประรานกรรม/ทร^  (นายคิริพจน์ ศริบัorทิตกุล)

ลงซ่ือ.................,...... . . £ $ ^ . ........ . ............ กรรมการ(บางลฺภารง่^กาญจบะวณิซย)
ลงซ่ือ...................... .....T A........ ............. กรรมการ(นาขวรขฺพธ ต?เกฺ?เซ้เข)
รงขอ...................  ...... v .... r ................... กรรมการ(บาง'ใ}วกฺเชนก พงล่มณ)
ลงซ่ือ.................. ............ 1แย่วั(นางราวอฤอร ขัยนวล) ..กรรมการ
ลง*รอ............... 7...... ............................................... กรรม?.-/; ลงขอ..............  .................. ไI ...................  ............กรรมการ(นางนงก2 ธรกิตเดกุล) (นางลาว'บฑบท พฤกษาพบาฃาต)

ลงซอ........................................*^. ...กรรมการและ;เลขานุการ ลงขอ...................... .................- V* กรรมการและ:ผัข่วยเลขา,บุการ(นางลาวทบบกาญจบ เอกลนธฺ) ' (นางลาวยพ'ทด อบทรจ้บทร) *ว „ r -• /■  - r .  ~พ  /• ■/ . . .ลงขอ......... Y.'..-u ....ไนิ:!.  กรรมการและผ์ช่วยเลขานุการ(นางธนยาน พมล่าร ' ลงซก................. ............................. ..... กรรมการและผัช่วยเลขานุการ(บางลาวป็ยรดา แดเจรณกุล) v



หมายเหตุ - * หัว,ข้อ Dissolution และ Uniformity of dosage units ให้แนบเอกสา?แสดงรายละเคียดผล 
การตรุ?จวิเดราะห์ หาภมิได้แจ้งรายละเอียดที่เบีบดัวเลขไว้ในใบ COA 

- กรณีที่จดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสาร 
หสักฐานดังกล่าวที่โด้รับอนุมัติด้วย 

4. เงื่อนไซอื่น ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือขื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 
ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)
แหล่งผลิต

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

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ฃีนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแล้โขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 บ ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

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

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงาบคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ใบหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวับประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

___________________________ ____________________

คณะกรรมการกำหนดคุณญะ(ฉ ุพาะและรายละเอ ียดของยา
ลงช่ือ............................  ...V,.. ........................ประธาบก£รม!/ร(บายคิริพจน์ คริบ!บทิตโ!ล)

ลงช่ือ................... . ^ ( ^ . . . . .y.. ............กรรมการ ลงช่ือ...............  .... ................................................กรรมการ(นางลฺภาริซต้ กาญจบะวณช่ืย) (บาง
ลงช่ือ........................... „ ....L^'............. ............. กรรมการ ลงช่ือ................. .......... / ร ั^ / t ว ่, ........................กรรมการ(บายวรยฺทร ไขพิสกฺลขัย) ------ ----
ลงช่ือ............................. 3 — .....r ■ .................. กรรมการ ลงช่ือ.......(บางขวัญขบก พงต่มณ)
ลงช่ือ........  ....................................................  ......... กรรมการ ลงช่ือ.......(บางลาวอัญชลี ขัยมวล)

..กรรมการ

(บาง่บงก"ข่า̂ กตํดกุร่)

(บายสอ
(บายช'Qเ&ด่ตยา')

....................... ■1..... ........................ ........................กรรมการ(บายจิระ สรอยสุวรรณ)
ลงช่ือ.............,.................... ว่ปร............. K ............กรรมการ(บางลาวพุ'บท พํฤกบาพบาขาด)

ลงจอ.. ..................... ............... ,*> ...กรรมการ!!ละ!สุขาบุการ ลงช่ือ........  ...... ...... Zi-C-....... .............กรรมการและผ่ขวย!สุขาบุการ(บางลาวกอบกาญจน์ !อกสบซุ่) (บางลาวยฺพ'ไวด อบทรจบทร์ )
ลงช่ือ.......... ...ร'‘โ.รั. ".ไ/./.^.. กรรมการและผ้ช่วย!สุขาบุการ ลงช่ือ........  ....................................  ......กรรมการและผู้ช่วย!ลขาบุการ(บางซับยาบ พมสาร ) '  (บางสาวปยธดา แต่!จริญกุล)
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4.2.2 กรณ ียาน ่าเข ้าจากต ่างประเทศ ผ ู้ผล ิตต ้องม ีเยกสารรับรองมาตรฐานการผล ิตยาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ด ีในการผลิตยา PIG'S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา

4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification o f analysis 
of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตลุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis o f drug 

substance) ที่ใช้ใบการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตลุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยีนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตลุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ใบกรณีขี้บทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ฃึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 
รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้1ด้1ม'น้อยกว่า 1 ปี 3 เดือน นับจากวับส่งมอบ
4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษ^ะเฉพัาะและรายละเอียดของยา

................ กรรมการ

................กรรมการ

ลงซ่ือ..................... ........ . .........................ประธามก^มการ('บายสิรพจบ ครบณ1ทิตกุล)
ลงซ่ือ  ............. . - T r "  . ........................กรรมการ ลงซ่ือ................ .... .........................(บางลฺภาร',&ด์ กาณ51นะวพจย) (บางจงลก^fBทปQ0บทร) _
ลงซ่ือ.......................นุ.. J A................................. กรรมการ ลงซ่ือ.................  ......../ -/7(บายวรยุทธ ใ*ษกุลขัย) (บ า^^พ ^ส ิบ ท ร)
ลงซ่ือ.............................4,........โ...r .................... กรรมการ ลงซ่ือ..................  ..โ!T โ ...........................กรรมการ(บางฃวณ;อบก พงคมณ) (บายใทบ ไ!ดดิยา)
ลงซ่ือ............................... .1  .........................กรรมการ ลงซ่ือ................  .......... ...................  ......................กรรมการ(บางลาวอณใ)ล ขัยบวล) (บายจระ ลรอยลฺวรรณ)
ลงซ่ือ................. ........>นไไ^...*..............................กรรมการ ทงใเอ.............. .................... IftiY...............  ........... กรรมการ(บางบงกช ธ'รกคดกุล) (บางลาวบุฑบทพฤกษาพบา'ซาต)

ลงซ่ือ..... , ....... G .  ร .  .กรรมการและเลขา'นการ ลงซ่ือ.. ..... , , 1, , , , , ^  11......11.......  กรรมการแล::ผ่'ช่วยเลขานุการ(นางลาวกอ'ชกาฉุเจน เอกสนธฺ) ’ (นางลาวยุพาวด็ อบทรจ้นทร่ ) *
ลงซ่ือ.........  .....ยุ!;ไ:[1,.!!:.-!ไ(5... กรรมการและผัฃ่วยเลาทบุการ ลงซ่ือ........ .............ข ้า .^ Y\...........  ..... กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(นางธนยานี พมลา'ร ) v (บางลาวจยรดา แต่เจ'ริฉุ!กล)
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4.5.3 กรณ ีท ี่โรงพยาบาลนครพิงค์ทำการสุ่มต ัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งดรจจวิเคราะห์คุณภาพ 

โรงพยาบาลนครพิงค์จะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่ง-ยา 
เพิ่มอีกตามจำบวบที่โรงพยาบาลนครพิงค์ส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค,าใข้จ่ายใ'น 

การตรวจวิเคราะห ์ค ุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฎพาะ โรงพยาบาล 
นครพิงค์ขอสงวนลิทธิ้ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาตังกล่าวของผู้เส'นอราคา (ผู้ขาย) และ/ 

หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเงื่อนไข
4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 กรณ ียาท ีเสนอไม ่ใช ่ยาด ้นแบบ (original drugs) ต ้องม ีเอกสารผลการศ ึกษา 

Bioequivalence ของยาที่เสนอราคาเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยวิธีการศึกษาต้องเป็นไป 
ตามหล ัก เกณ ฑ ์และแนวปฏ ิบ ัต ิในการศ ึกษ าซ ีวสมม ูลของยาสาม ัญ ของสำน ักงาน  

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ตังนี้
4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่1ด้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม,เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาซนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซี้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปีญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้บัวยที่ได้,รับยา

4.8 โรงพยาบาลนครพ ิงค ์ขอสงวนส ืทธ ี้ไม ่ร ับพ ิจารณาผล ิตภ ัณฑ ์ยาท ี่ม ีประว ัต ิถ ูกเร ียกเก ็บค ืน โดย 

ส ำน ัก งาน คณ ะกรรมการอาห ารแล ะยาใน ระยะเวล า  1 ปี ก ่อ น ว ัน ป ระก าศ ป ระก วด ราค า  
อิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดคุณลัfญ)ญะtปึพาะและรายละเอียดของยา

y  (น่าน่ดรพจ่บ ครนโนทดกล)
ลงข่ือ................. ........ ............................... ............กรรนการ ลงข่ือ(บางลุภารชด กาญจบะวผชย)

ร f * c  ,ลงซอ...................v 1,...... L^7.r........._,w ............. กรรนการ ลงซอ.7...v.... ............
(น่า!ยวัร่น่ทธโร'พล!กฺลขย]

ลงข่ือ.....  ...................... u..''๔...,.r . .^ .............  .....กรรมการ ลงข่ือ(บางขวัญขบก พงค์นล))
.........  ...... . . . ร ุ่^  ................. ทร,นการ(น่างลาวอักุ่ทรล ขยน่วลํ)ลงข่ือ..

^ 1...........7....̂ ..^̂ ...*.......(บางนง.กซ ธรกดดกล) ................... ภรรนการ ลงซอ.............. .................. y.Y..................^ ............กรรมการ(บางลาวนทนท 'พฤกษาพบาซาด)
............................., ....... tr^ . . .กรรมการนละเลขานุการ ลงซอ........1.............1..................... . ...กรรมการและ;ผ้ซ่วยเลขานุการ(บางลาวกอนกาณจบ เอกสบธฺ) (บางลาวยุ>ทวด อบทรจบทร )

~ ว)i f ' J  รว ^ y '  " .4 f •ลงซอ.......................  7 . u . โ . . . ” . . ; . . . . . . . , .  กรรมภารและผ ิซวยเลขาบุการ ลงซ-ช........ .................................. . ไ " . . ; ...............................................กรรนการและผ ิซวยเลขานการ(บางธบยาบ พนสาร ) v ' (บางสาวบยธดา แดเจรญกฺล) *

ลงข่ือ..



หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา เป็นดังนี้
- ผู้เสนอราคามีคุณสมปติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา

- ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอราคา มีช้อกำหนดถูกต้องครบถ้วน ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ประกาศประกวดราคา

- ตัวแปรหลักสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ซ่ึงมี'น้ีาหนัก 

คะแบบ ดังนี้

ตัวแปรหลัก นํ้าหนักคะแนน

1. เกณฑ์ราคา (Price) 30

2. เกณฑ์อ่ืน 70

รวมท้ังหมด 100

ตัวแปรหลักท่ี 1 : เกณฑ์ราคา (Price) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการประมวลผลคะแนนให้จากใบเสนอราคา 

ตัวแปรหลักท่ี 2 : เกณฑ์อ่ืน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประกอบด้วย - ข้อเสนอทางเทคนิค (85 คะแนน)

- คุณสมปติท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการปฎิบ้ติงาน (5 คะแนน)

- บริการหลังการขาย (10 คะแนน)

ข้อเสนอด้านเทคนิค (85 คะแนน) ประกอบด้วย
1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ัวไป (General quality criteria) (25 คะแนน)
2. คุณภาพผลิตภัณฑ์เฉพาะ (Specific quality criteria) (60 คะแนน)

ลำตับ เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา คะแนน

1 คุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ัวไป (General quality criteria) 25

1.1 มาตรฐานโรงงานผลิต : Certificate of GMP Active Pharmaceutical Ingredient 

(API) และ Certificate of GMP Finished Product

4

1.2 มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสำคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient Specification) 

: โดยอ้างอิงวิธีการวิเคราะห์ท่ีได้มาตรฐาน ตาม USP, BP, Ph.Eur., IP, JP หรือ อื่นๆ

4

1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (Finished Product specification): โดยอ้างอิง 

วิธีการวิเคราะห์'ท่ีโต้มาตรฐาน ตาม USP, BP, Ph.Eur., IP, JP หรือ อื่นๆ

4

1.4 มาตรฐานทางห้องปฏิปติการ ะ ISO/IEC 17025 ในรายการยาท่ีเสนอ 5

1.5 มาตรฐานการเก็บรักษาและกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดิในการเก็บรักษาและ 

กระจายยา (Good Storage Practice/Good Distribution Practice ; GSP/GDP)

3

1.6 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ะ การวิเคราะห์คุณภาพจากสถาบันท่ีเป็นกลางโดยห้องปฏิบัติการ 

ISO/IEC 17025 ท่ีไมใช่ผู้ผลิต

5



ลำดับ เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา คะแนนเต็ม
2 คุณภาพผลิตภัณฑ์เฉพาะ (Specific quality criteria) 60

2.1 ผลพิสูจน์คุณภาพหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis ; CoA) ะ 

Certificate of Analysis of Active Pharmaceutical Ingredient (API) และ 

Certificate of Analysis of Finished Product

4

2.2 ผลพิสูจน์ศวามสัมพันธ์ของคุณภาพหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ยาสำเร็จรูป 

(Certificate of Analysis of Finished Product)

1

2.3 ความเท่าเทียมใบการบำบัดรักษากับยาด้นแบบ (Therapeutic Equivalence): 

US.FDA. Orange Book หรือ UFIosNET หรือ Thai Orange Book หรือ อื่นๆ

25

2.4 ผลการศึกษา/วิจัยทางคลินิก 30

วิธ ีการประเมินหรืaการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารท่ีผู้ยืนข้อเสนอยื่นมา

คุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (5 คะแนน) ประกอบด้วย
ลำดับ เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา คะแนนเต็ม

คุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาบ 5

1 ผลพิสูจน์คุณภาพการศึกษาความคงสภาพยา (long term stability) ตาม ASEAN 

guideline on Stability Study of drug product

2

2 ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลาก ท่ีเอ้ือประโยซน์ต่อการ 

ปฏิบัติงาน

3

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารท่ีผู้ยื่บข้อเสนอยื่นมา

บริการหลังการขาย (10 คะแนน) ประกอบด้วย
ลำดับ เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา คะแนนเต็ม

บริการหลังการขาย 10

1 ความครบถ้วนของเอกสาร, ความสะดวกในการติดต่อ 1

2 ความรวดเร็วในการบริการ ในกรณีต้องการยาหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพี่อสามารถบริการผู้ปวย 

ได้อย่างต่อเน่ืองทันท่วงที

1

3 มีประสบการณ์ใช้ใบโรงพยาบาลนครพิงค์ 8

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารท่ีผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา



1. ซือยา Nicardipine Hydrochloride 10 mg/10 m l injection
2. คุณสมบัตทั่วไป

เป็นสารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสีถีงสีเหลืองจาง 

ประกอบด้วยตัวยา Nicardipine Hydrochloride 10 mg ในปริมาตร 10 ml 
บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ สีซา และป้องกันแสง 
- ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต 

และเลขทะเบียนตำรับยาไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์

2.1 รูปแบบ

2.2 ส่วนประกอบ

2.3 ภาชนะบรรจุ
2.4 ฉลาก

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาดความแรงชองยา เลขท่ีผลิต วันสิ้นอายุ ไว้อย่างชัดเจน
3. คุณสมนัตทางเทคนิค

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

3.1 Finished product specification: Nicardipine Hydrochloride injection USP
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Meet the requirement
2 Assay 90.0-110.0% of the labeled amount o f nicardipine 

hydrochloride

คณะกรรมการกำหนดคุณ^ษญะเ'ฉุพาะและรายละเอียดของยา

/ w v Vลงขอ............... .......................................1...........กรรมการ(นางลภารัขต่ นาญจบะวณิซย่)
ลงช่ือ..................... .1.....H....ะ * ^ .........1, .......กรรมการ(นายวีรยูทธ ไรเษตสกุลขัย)

ลงช่ือ.............. .............. ,.. โ.   ................... ประธา;(นายคิริพจน์ ศริบ[น'ทิตกุล)

ลงช่ือ............................................... *...1,...........กรรมการ(นางขวัญขบก พงศ่มณี)
ลงช่ือ...................... J z . ...................กรรมการ(นางสาวอั'ญ,ขลี ขัยนวล)
ลงช่ือ.................... ...4....................กรรมการ’(นฺางบงกํขั'ธ๋ึรกตตกุล)"'
ลงช่ือ.....rC , ....ร!4. ...กรรมการและเลขานการ(บางสาวกอบกาญจน์ เอกสินธฺ)
ลงช่ือ........โ..^'บ ั^1,.....กรรมการและผ้ข่วยเลขานุการ(บางธนยาน พิมลาริ )

ลงขอ.............. .......... ......................„ ..................... กรรมการ(นางจงลักษ{นํฟาอบทร่)

ลงขอ,
ลงช่ือ..

รย’'i)
.7........< ^ ..... v.(นายจ่ืระ สํรอํยสุวรรณ)

กรรมการ
กรรมการ
..กรรมการ

ลงซิอ............. ................โ?โ................ .......1............กรรมภาร(นางสาวบุทบท พฤกบาพนาซาต)
■ •■.วไ̂ -•4"••••พุ•■•2ท?รพก''รน ไงสาวยุพาวดี อินทรจันทร่ )

ลงช่ือ......... ...'^!IpYL 1......... .... กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(นางสาว่ปิยธดา แต่เจริญกุล)

ลงช่ือ............... ;.. 14..... ^.... .m รมการและผ้,ช่วยเลขานุการ(บางสาวยุพาวดี อินทรจันทร่ )
—>  \  ,  Cv
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ข้อ Test items Specifications
3 Impurities

Limit of A/-Benzyl-/V-Methyl- 

Ethanolamine 
Nicardipine monoacid 

Nicardipinepyridine analog

- Any unspecified degradation 

impurity

- Total Impurities

- Not more than 0.7%

- Not more than 0.2%

- Not more than 0.9%

- Not more than 0.2%

- Not more than 3.5%
4 Content of sorbitol - 90.0-110.0%
5 pH - 3.0-3.9
6 Bacterial endotoxins - Not more than 8.33 USP Endotoxin Units per mg of 

nicardipine hydrochloride
7 Sterility - Meet the requirement
8 Particulate matter Size > 10 f im  not more than 6,000 /container 

Size > 25 เแทก not more than 600 /container

3.2 Drug substance specification ะ Nicardipine Hydrochloride USP
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Meet the requirement
2 Assay 98.0-102.0% on the dried basis

คณะกรรมการกำหนดคุณสัๆ$ fUjtiQ'พาะและรายละเอียด,ของยา'

ลงซ่ือ..
ลงซ่ือ.. (น่ายศึริพจํน่ ส่ร๊ืบัณทต่กุ่ส่)'

(บาง:สุภา’รัข่ดํ’ถาญ'จนะว่ณซย) .กรรมการ

ล ง ซ ื ่ อ . . ('นายํวรยทธีใ'พ"พตํ'ส;กุลขย) ..กรรมการ
ลงซ่ือ..................... .........1,............. .,..a........... กรรมการ(นางขวัญซนฺก พงศ่มณี)
ลงซ่ือ ..กรรมการ(’บ่างส่าวํอ้ญฃ่ล ซ่ืยํน่ว่ส่)
ลงซ่ือ.................. ,  ,4..1........ .................กรรมการ(นางบงกข อรกดฺติกุล)
ลงซ่ือ... .............. ..................... .1.^ . . .กรรมการและเลขานุการ(นางลาวกอบกาญจน เอกลินอุ่)
ลงซ่ือ........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ(นางอับยาน พมสาริ ) v ’

กรรมการ

(น่ายพ5* บดํตยำ') 
(บายจระส่รอยสฺว่รรถ่])

(นางส่าวับุ่ท่บ่'รฺา พฤกน่าพ่น่าข่าต)
......กุรรมการและผัข่วยเลขานุการทวด อินทรจันทร ) * 'ฃอ.....  (บ่างส่าว’ยู่พา'วิด I

ลงซ่ือ...........ไ?))??งุ??(yไ.,......... .̂. กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(น่างสาวปิยรคา แต่เจริญ,กุล) * ’
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ข้อ Test items Specifications
3 Impurities

Residual on ignition - Not more than 0.1%

Nicardipine pyridine analog - Not more than 0.1%
Nicardipine dimethyl ester - Not more than 0.5%
analog

Nicardipine bis analog - Not more than 0.5%
- Any other individual - Not more than 0.1%

unspecified impurity

- Total Impurities - Not more than 1.0%

4 Loss on drying - Not more than 0.5%

3.3 Finished product specification ะ Nicardipine Hydrochloride Injection Japanese 
Pharmacopoeia
ข้อ Test items Specifications

1 Identification - Meet the requirement

2 Assay - 93.0-107.0% of the labeled amount of nicardipine 

hydrochloride
3 pH - 3.0-4.5

4 Purity

- Related substances - Individual/Single: The areas of the peaks from sample 
solution is not larger than the peaks areas of 

nicardipine from standard solution.

(Not more than 2.0%)

- Total: The areas o f the peaks from sample solution is 
not larger than 2 times of the peak area of nicardipine 

from standard solution. (Not more than 4.0%)

คณะกรรมการกำหนดคุณลั(ใ^#,เฉพาะ(เละรายละเอียดของยา
ลงซ่ือ..

' (นฺางํบ'งก'จู่' ธรทดพ'กุล)'
1..เ ^ ' ^ , ,เกอบกาญจน เอกสิบธฺ)

..กรรมการ

ลงซอ..... .1.............................. . .^ ,....กรรมการและเลขานุการ(นางสาวกอบกาญจน่ เอกสิบธฺ)
ลงซ่ือ.., ......r ; Z .̂. . .  ..กรรมการและผ้ซ่วยเลขานุการ(นางธนยานี พิมลารี ) ”

ลงซอ,
(บาย่ศ่ํรพจน ศรบัณฑต่กุล)

ลงซ่ือ.... ........... ........ ^ . . .  ..................... กรรมการ(บางสุภาร้ซฟ้ กาญ,จนะวณขย่)
ลงซ่ือ............. . a. . . ป ี ....กรรมการ(นายวรยทธโฆษตสกลชัย)
ลงซอ............................... น)............y..a........... กรรมการ(นางขวัญชนก พงศ์มณี)
ลงซ่ือ............................ ........................ ,...........กรรมการ(บางสาวอญ,ชล ชัยนวล)
ลงซิอ........

..... ประธาน

(นาง’จงรฑรณ เป่าอ่ํนทร์) กรรมการ

ลงซ่ือ.
(ไทแช่,.*, ^,1,,

ลงซ่ือ............... ........................................................กรรมการ(นายจิระ สร้อยสุวรรณ)
..กรรมการลงซ่ือ..................., .......... ..............T rโโ . . . . . . . . . . . . . „ . .(นางสาวบุฑ'บท พฤกษาพนาขาติ)

ลงซ่ือ.. ....., . = = 3 4 =  ...1...../ารรมการและผ้ซ่วยเลขานการ(นางสาวยุพาวดี อนทรจันทรํ )
ล ง ซ ื ่ อ . . . . . . . . . . . ......4......». กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ(บางสาวบยธดา แดเจริญ,กุล) *



4

ข้อ Test items Specifications
5 Bacterial endotoxins - Less than 8.33 EU/mg

6 Extractable volume - Meet the requirement
7 Foreign insoluble matter - Meet the requirement

8 insoluble particulate matter - Meet the requirement

9 Sterility - Meet the requirement

3.4 Drug substance specification : Nicardipine Hydrochloride Japanese Pharmacopoeia
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Meet the requirement

2 Assay - Not less than 98.5% of nicardipine hydrochloride

3 Melting point - 167-171 °c

4 Heavy metals - Not more than 20 ppm

5 Purity

Related substances Individual/Single: The area of the peaks from sample 

solution is not larger than the peaks areas of nicardipine 

from standard solution. (Not more than 0.2%)

- Total: The area of the peaks from sample solution is 

not larger than 2 times of the peak area of nicardipine 
from standard solution. (Not more than 0.4%)

6 Loss on drying - Not more than 1%

7 Residue on ignition - Not more than 0.1%

คณะกรรมการกำหนดคุณลัr ^ l นะเ5รพๆะและรายละเอืยด'ของยา
ลงข่ือ.............  . 1.. ....................ประธานกรรม/าร(นายศรพจบ ศรบัณทิตกุล;

ลงข่ือ...............,........... L....................... ,,..........กรรมการ(นางสุภารชติ กาญจนะวณชย)
ลงข่ือ..................... 7.....y. . .ป ี....... กรรมการ(นายวีรยฺทธ ไรเษิตสกุลขัย)

กรรมการ

ลงข่ือ..................... .........บ.?!'( ^ —-y-*...........กรรมการ(นางขวัญชนก พงศมณ)
.......... (นาVสำวอัญํซสั ขัยนํวัล),'ลงข่ือ.. 1.กรรมการ

ลงข่ือ................... .......................*.—v...............กรรมการ(นางบงภข รฺรกิตติกล)
E S I .กรรมการและเลขานุการ'(นาง่สาวกอบกาณฺจน่

ลงข่ือ....... .....^!L '^ . ^ . . . . . กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(นางธนยานีทิมสาร) ” ’

’'(บายจ่ํระ’ส่รอยกุ่’ว่รรร่น)
ลงข่ือ............. ,.................. ....................... ............... กรรมการ(นางสาวบุ‘กบท พฤกษาพนาขาติ;
ลงข่ือ............... ........รรมการและผู้ช่วยเลขานุการ(นางสาวยุพา'วดี อินทรจันทร่)
ลงขื่อ... โ?โ ^ ^ . ...1......... กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(บางสาวปียธดา แต่,.จร๊เนุ.กุล)
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หมายเหตุ - กรณีที่จดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสาร 
หลักฐานดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติด้วย

- Drug substance specification พิจารณาจากใบวิเคราะห์ของผู้ผลิต drug substance หรือใบ 

วิเคราะห์ drug substance ของผู้ผลิตยาสำเร็จรูป ฉบับใดฉบับหนี่ง ซี่งมีการตรวจวิเคราะห์ครบ 
ทุกหัวข้อที่กำหนด

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 
ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต

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

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

เพิมเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

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

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดคุแเล็\าษณรแฉพาะและรายละเอียดของยา
ลงซ่ือ............. ................................... ..................... ประธานโทรม๙ เร/  (นายศิรพจบ ศ่ริบณ'ทิดกุล)

ลงซ่ือ............... ,................................ ..................กรรมการ(นางสุภารัชต^าญจนะวณิชย)
ลงซ่ือ..................... .......a  . ^ โบ .ั......... ........ กรรมการ(นายวีรยุทธ โฆษิตสกุลขัย)

กรรมการ

ลงซ่ือ., 
ลงซ่ือ.,

(บางขวัญชํนก พง่สัมณี)' 
(นางสาวอ้ณช่ล ชัยนวล)

กรรมการ
กรรมการ

ลงซ่ือ
ลงซ่ือ

ลงชิอ................ ...... .. .......... ....................... กรรมการ
ลงชิอ..................., - r r . . ................กรรมการ

ลงซ่ือ..

ลงซ่ือ.,
...................... .'(นาย'รระ ส่รอยสุวรรณ)

(นา'งํสา'ว่บุ่‘พ่iivrพฤกษา,พน่า,ชำต}

(บางสาวกอบกาณจบ เอกสินัรั .กรรมการและเลขานการ
ลงซ่ือ.............. 4. /̂(^บั^กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(บางธนยาน ทิมสาร) * 1

ลงซ่ือ.................... โโ1?!น่................/ารรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(นางสาวยุพ(ทด อินทรจันทร่ )
ลงซ่ือ... ...... . . . . โ ^ ^ . ........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ(นางสาวปิยธิดา แดเจรญกฺล) v
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4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา

4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ล่งเป็นตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of 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

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดไต้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น
4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 3 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา
ลงซ่ือ..

ร. พ ท รลงขอ............... ,........ .CJ.:,.....................„ ..........กรรมการ(นางสุภารขด่ กาณ,จนะวณิชย)
(นายศรพจน ศรบัณฑศ่กุลิ)’ 

ลงขอ.
ลงข่ือ..................... ....... a......โ.... i1..,..................กรรมการ(นายวีรยทร ษพิตสกุลขัย)
ลงข่ือ..................... ......... น.โโ!™.... v..11........... กรรมการ(บางขวัณชนก พงคมณิ)
ลงข่ือ.................... ....... ........................ ............กรรมการ(นางสาวอณุชลี ขัยนวล)
ลงข่ือ................... ...... J r / / ™ ...............กรรนการ(นปุบงกซ ธีรกต่ตกุลิ)’

I S ! ,.ลงข่อ..  ............ร';'*c ...  v......^ n...กรรมการและเลขานุการ(นางลาวกอบกาญ,จน เอกสนธฺ)
ลงซ่ือ.......7. . ^ ^ . . ^ ^ .  y..... กรรมการและผัซ่วยเลขานุการ(บางธนยาน พมสาร )

กรรมการเปา'อ่ํนทร)*,
.................. กรรมการ

, . . ^ . .... .A... ............................กรรมการ(บายุ*ffa บัดตยา)
ลงซ่ือ................7....... <ะโโไ^.......... ........................กรรมการ(นายจิระ สรอยสุวรรณ)
ลงซ่ือ............................ใjfA/โโ................ .̂..........กรรมการ(นางสาวบุฑบท พฤกบาพนาขาด)
ลงซ่ือ..  ^ ! *  ;../13รมการและผ้ข่วยเล'ขา'นุการ(นางสาวยุพา'วดี อินทรจนทร่ )

■ ลงข่ือ....,...... . .. .โบั !>.1......... .̂. กรรมการและผ้ซ่วยเลขาบุการ(นางสาวปิยธดา แดเจรณุกํล) น
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4.5.3 กรณีที่โรงพยาบาลนครพิงค์ทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
โรงพยาบาลนครพิงค์จะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยา 
เพิ่มอีกตามจำนวนที่โรงพยาบาลนครพิงค์ส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายใน 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล 
นครพิงค์ขอสงวนสิทธี้ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาตังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/ 

หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข
4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่ไมใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาทางคลินิก (clinical trial) ท่ีแสดง 

ประสิทธิภาพตามข้อบ่งใช้และต้องปรากฏการตีพิมพในวารสารทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 โรงพยาบาลนครพิงค์ฃอสงวนสิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดคุณ?^ณะเฉพาะและรายละเอียดของยา
ลงช่ือ..

ลงช่ือ
(นายครพจนศรบัณทตกุล)'

ลงช่ือ...............,.......... ........................... „ ..........กรรมการ(นางสุภารขตกาญ,จนะวณิชย)
ลงช่ือ..................... .......a.... ...C fc .... .......กรรมการ(นายวีรยูทธ โฆษิตสกุลชัย)
ลงช่ือ.....................  ......นุ. ..........กรรมการ(นางขวัญซบก พงศมณี)
ลง ช่ืค................................ ^ ........................ กรรมการ(นางส่าวัณ้ฃุ่’ขล ชัยไทล)
ลงช่ือ................... 3............................................กรรมการ(นางบงกข ธรกิตติกล) ลงช่ือ.. ................ 3 1 โ ......... ............กรรมการ(บางส่าวบุฑ่พพฤกษาพนาชาติ)
ลงช่ือ..... .............. .<|*'าโนัโ^^.....กรรมการและเลขานุการ ลงช่ือ........ ....... ....... น้ี...... .̂....;!รรมการและผู้ช่วยเลขาบุการ(นางสาวกอบกาญจน เอกลนธฺ) ’ ............
ลงช่ือ........ . กรรมการและผู้'ช่วยเลขาบุการ(บางธนยาน พิมสาร ) ’

................. . . . . ./15ร(นางสารIยุพาวดี อินทรจันทร่ )
ลงช่ือ... ....... น ั? .......... .̂ .. กรรมการและผัช่วยเลขาบุการ(นางสาวปิยธดา แตเจรญ,กุล) ”



หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา เป็นดังบ้ี
- ผู้เสนอราคา มีคุณสมปติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศประกวดราคาแลร;เอกสารประกวดราคา

- ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอราคา มีฃ้อกำหนดถูกต้องครบถ้วน ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีประกาศประกวดราคา

- ตัวแปรหลักสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ซ่ึงมีน้ําหนัก 

คะแนน ดังบ้ี

ตัวแปรหลัก น้ําห'นักคะแนน

1. เกณฑ์ราคา (Price) 30

2. เกณฑ์อ่ืน 70

รวมท่ังหมด 100

ตัวแปรหลักท่ี 1 ะ เกณฑ์ราคา (Price) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการประมวลผลคะแนนให้จากใบเสนอราคา 

ตัวแปรหลักท่ี 2 : เกณฑ์อ่ืน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประกอบด้วย - ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ (90 คะแนน)

- บริการหลังการขาย (10 คะแนน)

ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ (90 คะแนน) ประกอบด้วย
1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ัวไป (General quality criteria) (25 คะแนน)
2. คุณภาพผลิตภัณฑ์เฉพาะ (Specific quality criteria) (60 คะแนน)
3. คุณสมบัติท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิปติงาน (5 คะแนน)

ลำดับ เกณฑ์ท่ีใข้พิจารณา คะแนน

1 คุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ัวไป (General quality criteria) 25

1.1 มาตรฐานโรงงานผลิต ะ Certificate of GMP Active Pharmaceutical Ingredient 

(API) และ Certificate of GMP Finished Product

4

1.2 มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสำคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient Specification) 

: โดยอ้างอิงวิธีการวิเคราะห้ท่ีได้มาตรฐาน ตาม USP, BP, Ph.Eur., IP, JP หรือ อื่นๆ

4

1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (Finished Product Specification): โดยอ้างอิง 

วิธีการวิเคราะห้ท่ีได้มาตรฐาน ตาม USP, BP, Ph.Eur., IP, JP หรือ อื่นๆ

4

1.4 มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ : ISO/IEC 17025 ในรายการยาท่ีเสนอ 5

1.5 มาตรฐานการเก็บรักษาและกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการเก็บรักษาและ 

กระจายยา (Good Storage Practice/Good Distribution Practice ; GSP/GDP)

3

1.6 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : การวิเคราะห์คุณภาพจากสถาบันท่ีเป็นกลางโดยห้องปฏิบัติการ 

ISO/IEC 17025 ท่ีไมใช่ผู้ผลิต

5



ลำดับ เกณฑ์ท่ีใข้พิจารณา คะแนนเต็ม

2 คุณภาพผลิตภัณฑ์เฉพาะ (Specific quality criteria) 60

2.1 ผลพิสูจน์คุณภาพหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis ; CoA): 

Certificate of Analysis of Active Pharmaceutical Ingredient (API) และ 

Certificate of Analysis of Finished Product

4

2.2 ผลพิสูจน์ความสัมพันธ์ของคุณภาพหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ยาสำเร็จรูป 

(Certificate of Analysis of Finished Product)

1

2.3 ความเท่าเทียมในการบำบัดรักษากับยาด้นแบบ (Therapeutic Equivalence): 

US.FDA. Orange Book หรือ UHosNET หรือ Thai Orange Book หรือ อ่ืนๆ

25

2.4 ผลการศึกษา/วิจัยทางคลินิก 30

3 คุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 5

3.1 ผลพิสูจน์คุณภาพการศึกษาความคงสภาพยา (long term stability) ตาม ASEAN 

guideline on stability Study of drug product

2

3.2 ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลาก ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการ 

ปฏิบัติงาน

3

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนมา

บริการหลังการขาย (10 คะแนน) ประกอบด้วย
ลำดับ เกณฑ์ท่ีใข้พิจารณา คะแนนเต็ม

บริการหลังการขาย 10

1 ความครบถ้วนของเอกสาร, ความสะดวกในการติดต่อ 1

2 ความรวดเร็วในการบริการ ในกรณีต้องการยาหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพ่ือสามารถบริการผู้ป่วย 

ได้อย่างต่อเน่ืองทันทีวงที

1

3 มีประสบการณ์ใช้ในโรงพยาบาลนครพิงค์ 8

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนมา



2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เป็นยาแคปซูล สำหรับรับประทาน

2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Pregabalin 50 mg ใน 1 แคปซูล

2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในแผงปิดสนิท
2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยาไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาดความแรงของยา เลขท่ีผลิต วันสิ้นอายุ ไว้อย่างซัดเจน
3. คุณสมบัติทางเทคนิค

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification และ drug substance 
specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

3.1 Finished product specification:
ข้อ Test items Specifications

1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 95.0-105.0 % of the labeled amount of pregabalin

3 Dissolution test* - Complied with finished product specification

4 Uniformity of dosage units* - Complied with finished product specification

3.2 Drug substance specification ะ Pregabalin USP

ข้อ Test items Specifications

1 Identification - Meet the requirement

2 Assay - 98.0-102.0 % on the dried basis

3 Residue on ignition - Not more than 0.1%

คณะกรรมการกำหนดคุพสั รพาะและรายละเอียดของยา
ลงข่ือ../  ’'(นายศรพจ่น’ศ่รีบณ'

ลงข่ือ.............. , .................. ,,.......... กรรมการ(บางสุภาร้ชต กาญ,จนะวณิชย)
ลงซ่ือ.....................7 ...........4..........กรรมการ(นายวีรยุทธ .โฆษตสกลชัย)
ลงซ่ือ.....................  .......................v..14........... กรรมการ(นาง1ฃวณ,ชนก พงศํมณิ)
ลงซ่ือ........................... .....ร !^ . u......... ...........กรรมการ(บางสาวอญชล ชัยนวล)
ลงซ่ือ...................  .... ^ ^ 1. . . . , ......  ................กรรมการ(นางบงกข ธรกิตติกล)
ลงซ่ือ.....  .... , ........... ร . .  .แรรมการและเลขาบุการ(นางสาวกอบกาณจน เอกสินธฺ) ’
ลงข่ือ.......... y .....กรรมการและผ้ซ่วยเลขานุการ(นางธนยาน พิมสาร )

ลงข่ือ.............. ....... .................... ............................ กรรมการ(นางฐฐรนษณ่ เปาอนทร)
กรรมการ

ลงซ่ือ...............7............ ..........................................กรรมการ(นายจระ สร้อยสุวรรณ)
ลงข่ือ............. ....... ........... . ใ เ ^  ....................กรรมการ(นางสาวบุฑบห พฤกษาทนาซาติ)
ลงข่ือ.. .....1, , . , , a t  14...... 14.....1กรรมการและผู้1ช่วยเลขานุการ(นางสาวยุพาวดื อนทรจนทร )
ลงซ่ือ... .......... ..................... ... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ(บางสาวบยธด่า แตเจรญกล)



2

ข้อ Test items Specifications
4 Chloride and sulfate

Chloride - Not more than 0.1%

. 5 Organic impurities
Mandelic acid - Not more than 0.1%
Isobutylglutaric acid - Not more than 0.15%
Isobutylglutarmonoamide - Not more than 0.15%
Pregabalin related compound c - Not more than 0.15%

- Any unspecified impurities - Not more than 0.1%

- Total impurities - Not more than 0.8%

6 Enantiomeric Purity (R-enantiomer) - Not more than 0.15%

7 Loss on drying - Not more than 0.5%

3.3 Drug substance specification Pregabalin European Pharmacopoeia

ข้อ Test items Specifications

1 Identification - Meet the requirement

2 Assay - 98.0-102.0 % of pregabalin (anhydrous substance)

3 Enantiomeric Purity (Impurity B) - Maximum 0.15%

4 Related substances
4.1 Polar impurities 

unspecified impurities for each 

impurity

4.2 Non-Polar impurities 

Impurity A
unspecified impurities for each 

impurity

4.3 Total impurities

- Maximum 0.10%

- Maximum 0.15%

- Maximum 0.10%

- Maximum 0.50%

คณะกรรมการกำหนดคุณษ%1ะเฉพาะและรายละเอียดขรงยา

"(นาtiffs'พ’ร่น iครี1บณทตทล่)

ลงขอ.. ..กรรมการ
ลงขอ...............  ......โ....นิ..1................ ................. กรรมการ(นางลฺภารฃต กาญจบะวณิชย)

’(นายวรยุ1̂ ^ ษ ต ํ’สิกุลขย)'’
ลงซ่ือ......  ...............Y.......V  ...... Y. .a...........กรรมการ(นางขวั^ขนก พงศ์มณี)
ลงข่ือ.................... ....... .....4,..^ ,.นุ...... ,............กรรมการ(นางสาวอฌขลี ขัยนวล)

J . . ^ y {..^...^....,................กรรมการ

ลงข่ือ........ กรรมการและผ้'ช่วยเลขานุการ(นางรันยาบ ทิมสาร ) “

(นางจํงลpa«รณำอ'นท่'ร์)

(นา5 ทน 'นัดตย่า)
(นาย่จระส่รอยสุว่รรํณ)

ลงข่ือ............. ,..... .........ใpyr............. . . . . . . ............กรรมการ(นางสาว'นุฑนท พฤกษาพนาชาติ;
ลงข่ือ........................................./Iรรมการและผ้ข่วยเลขานุการ(นางสาวย่พาวดี อนทรจบทร ) ”
ลงข่ือ.........?ก....,................. ,1. กรรมการและผู้,ช่วยเลขานุการ(นางสาวป็ยธด่า แร-จรญ,กุล)
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ข้อ Test items Specifications
5 Water - Maximum 0.5%
6 Sulfated ash - Maximum 0.10%

หมายเหตุ - * หัวข้อ Dissolution และ Uniformity of dosage units ให้แนบเอกสารแสดงราผละเอียดผล
การตรวจวิเคราะห์ หากมิได้แจ้งรายละเอียดที่เป็นตัวเลขไวิในใบ COA

- กรณีที่จดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสาร 
หลักฐานตังกล่าวที่ได้รับอนุมัติด้วย

- Drug substance specification พิจารณาจากใบวิเคราะห์ของผู้ผลิต drug substance หรือใบ 

วิเคราะห์ drug substance ของผู้ผลิตยาสำเร็จรูป ฉบับใดฉบับหนี้ง ชี่งมีการตรวจวิเคราะห์ครบ 

ทุกหัวข้อที่กำหนด
4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 
ตังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)
แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.ร, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศปรร่Jกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

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

คณะกรรมการกำหนดคุณส์)าษณะ!ฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงข่ือ............... ,.......fC j jy x ........... ..................กรรมการ
M เ-นไ{รเก'ไ*?*<เท ก'ไกเฉไ |«''ไก็พ«ท

อ*ข่ือ................................................1......................ประ>. (บายศริพจนี ศริบณทิตกุล ;
jA Y }/

(บา'งสุ่}ฑรัข่ตกาญจนะวณชย)
ลงข่ือ....................... ...0ป. ...... .......กรรมการ(บายวีรยฺทส ไรพิดสกุลขัย)
ลงข่ือ...............................^ ^ . . ......*...1,,.......... กรรมการ(นางขวัญชบก พงศ่มณี)

(f'I'Kลง'รอ............................„...................... ............ กรรมการ(นางสาวอัพ,ชล ขัยนวล)
ลงข่ือ   .............1, .......... .............. กรรมการVUjงบ^ฃ5พเตกล)

ว้กอํบํ!กาญ'จน" ’เอกสิบลงข่ือ......  ....,  ..1...กรรมการและเลขานุการ(นางสาวกอบกาฌจนี เอกสินธุ่)
ลงข่ือ........r  . . . . ^ . ' ' . !! a ไ.....กรรมการและผู้'ช่วยเลขานการ(บางรันยานี พิมสาริ) "

กรรมการ

ลงข่ือ กรรมการ
ลงข่ือ............... .............. fj*บ ั................................กรรมการ(นายจิระ สร้อยสุวรรณ)
ลงข่ือ............. ........................................... .............. กรรมการ(บางสาวบุฑบพ พฤกษาพนาชาติ)
ลงข่ือ.........................(โพโป. .̂..../ไรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(นางสาวยุพา'วสิ อินทรจันทร้) "
ลงข่ือ... ..... ...โ)y ข่ื?lyi,...........  กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการ(นางสาวโเยธิดา แดเจริญกุล) ”
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ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซี่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา

4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification o f analysis of drug 

substance) ที่ใข้1นการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

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

ใบกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง
4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดไต้ครบล้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดิไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดคุณสัก!®)พาะและรายละเอียดจองยา
ลงซ่ือ..J  (นาย'ศรพ'จัน 'ศรบ rim

ลงซ่ือ............... . ...............4...,,..........กรรมการ(นางลุภารขดํ กาญจนะวณิซย่)
ลงซ่ือ..................... . ..y.....C k ^.........., , .......กรรมการ(บายวรยฺทธ โรเษิตสกุล1ชัย)
ลงซ่ือ..................... ......... „ ะ̂ :... .1...4........... กรรมการ(นางขวัญขนก พงคมณ)
ลงซ่ือ.................................น-;พน....... 1...........กรรมการ(นางสาวอญขัล ขัยนวล)
ลงซ่ือ................... าป ฺ3. . ................. .................กรรมการ(บางบงกนรีรสตติทุล)
ลงซ่ือ.......................กรรมการและเลขานุการ(นางสาวกอบกาญ,จน เอทสินธฺ) ’
ลงซ่ือ.............รุ)(of) ....กรรมการและผัข่วยเลขาใ,เการ(นางธนยานี ทิมสาร ) V ■ 1

..ปร )ร
..กรรมการ

ลงซ่ือ
(นปจงgxm^บา'รน'ทู่'ร)
(บา^ถ;)/!ร' tjKmjm)
- m

ลงขอ........................ ..โโ^ไ....... ......................กรรมการ(บายจิระ สรอยสุวรรณ)
ลงซ่ือ.... .........,.................. .^ / . . . . . ....., ......«............กรรมการ(นางสาวบุฑบท พฤกษาพนาขาติ)
ลงซ่ือ.......  ..... ....... .A...................../ารรมการและผ้ขวยเลขานุการ(นางสาวยูพาวดี อินทรจนทร ) v
ลงซ่ือ............โโ ^ —̂-1.........-V- กรรมการและผ้ข่วยเลขานุกาว(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกล) v
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4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่โรงพยาบาลนครพิงค์ทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
โรงพยาบาลนครพิงค์จะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยา 
เพิ่มอีกตามจำนวนที่โรงพยาบาลนครพิงค์ส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาล 

นครพิงค์ฃอสงวนสิทธี้ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/ 

หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 
ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฎินัติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาขนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากห้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบ'ปิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ไต้รับยา

4.8 โรงพยาบาลนครพ ิงค ์ขอสงวนสิทธ ี๋ไม ่ร ับพ ิจารณาผล ิตภ ัณฑ ์ยาท ี่ม ีประว ัต ิถ ูกเร ียกเก ็บค ืน โดย
สำน ักงานคณะกรรมการอาหารและยาในระยะ เวลา  1 ปี ก ่อนว ันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดค ุณญะ'เฉพาะและรายละเอ ียดของยา
ล•’ข่ือ.......... ................................. 1.................... ปร“(นายศรพจบํ ศรบัณทิตกุล )

ลงข่ือ...............,.......................................1...........กรรมการ ลงข่ื(นางสุภารัชต กาญจน!;วณิชย)
............. .....y....... ................4,..,...... กรรมการ ลงข่ื(นายวีรยุทรารพิสกุลขัย)

ลงข่ือ.....  ............... y....... ..............  ..........กรรมการ(นางขวัญชนก ไ*เงศํมณิ)
ลงข่ือ............................... ^ i •บ....... ,............กรรมการ(บางสาวอัญชลี ขัยนวล)

ลงข่ือ..

กรรมการ

งฃ่ือ..........รุ^ๆ/.y .กรรมการและฝัซ่วยL ล'ชานุการ(นางธนยานี พิมสาร ) “

( น า ง ่จ ง ั่อบท่รู้)̂ , 
' ’( น ว ย ' ร ' )

..กรรมการ

..กรรมการ
ลงซอ..................1. . ............................................กรรมการ(นาย'(ทน บัดติยา)
ลงซ่ือ................7.....5. . . . . . . . ..............................กรรมการ(นายจระ สร้อยสุวรรณ)

(บางสาวบุฑบท*'พฤกษ'..โ8วั\^โโโ....................... กรรมการเท̂ พฤกษาพนาขาด)ลงซ่ือ....
ลงซ่ือ................ 14...... v....^ไรรมการและผู้ใเวยเลขานุการ(นางสาวอพาวดี อนทรจันทร)
ลงซ่ือ........ . . * ^ ^ y>...1. . กรรมการและผู้ชํวยเลขานุการ(บางสาวปิยธดา แดเจริญกุล)



หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา เป็นดังน้ี
- ผู้เสนอราคา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา

- ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอราคา มีช้อกำหนดถูกต้องครบถ้วน ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีประกาศประกวดราคา

ตัวแปรหลักสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ซ่ึงมี'นา'หนัก 

คะแนน ดังนี้

ตัวแปรหลัก นํ้าหนักคะแนน

1. เกณฑ์ราคา (Price) 30

2. เกณฑ์อ่ืน 70

รวมท้ังหมด 100

ตัวแปรหลักท่ี 1 : เกณฑ์ราคา (Price) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการประมวลผลคะแนนให้จากใบเสนอราคา 

ตัวแปรหลักท่ี 2 : เกณฑ์อ่ืน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประกอบด้วย - ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ (90 คะแนน)

- บริการหลังการชาย (10 คะแนน)

ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ (90 คะแนน) ประกอบด้วย
1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ัวไป (General quality criteria) (25 คะแนน)
2. คุณภาพผลิตภัณฑ์เฉพาะ (Specific quality criteria) (60 คะแนน)
3. คุณสมบัติท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบ้ติงาน (5 คะแนน)

ลำดับ เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา คะแนน

1 คุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ัวไป (General quality criteria) 25

1.1 มาตรฐานโรงงานผลิต : Certificate of GMP Active Pharmaceutical Ingredient 

(API) และ Certificate of GMP Finished Product

4

1.2 มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสำคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient Specification) 

ะ โดยอ้างอิงวิธีการวิเคราะห้ท่ีได้มาตรฐาน ตาม USP, BP, Ph.Eur., IP, JP หรือ อื่นๆ

4

1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (Finished Product Specification) ะ โดยอ้างอิง 

วิธีการวิเคราะห์ท่ีได้มาตรฐาน ตาม USP, BP, Ph.Eur., IP, JP หรือ อื่นๆ

4

1.4 มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ : ISO/IEC 17025 ในรายการยาท่ีเสนอ 5

1.5 มาตรฐานการเก็บรักษาและกระจายยาตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการเก็บรักษาและ 

กระจายยา (Good Storage Practice/Good Distribution Practice ; GSP/GDP)

3

1.6 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : การวิเคราะห์คุณภาพจากสถาบันท่ีเป็นกลางโดยห้องปฏิบัติการ 

ISO/IEC 17025 ท่ีไมใซ่ผู้ผลิต

5



ลำดับ เกณฑ์'ท่ีใช้'พิจารณา คะแนนเต็ม

2 คุณภาพผลิตภัณฑ์เฉพาะ (Specific quality criteria) 60

2.1 ผลพิสูจน์คุณภาพหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis ; CoA): 

Certificate of Analysis of Active Pharmaceutical Ingredient (API) และ 

Certificate of Analysis of Finished Product

4 -

2.2 ผลพิสูจน์ความสัมพันธ์ของคุณภาพหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ยาสำเร็จรูป 

(Certificate of Analysis of Finished Product)

1

2.3 ความเท่าเทียมในการบำบัดรักษากับยาด้นแบบ (Therapeutic Equivalence): 

US.FDA. Orange Book หรือ UFIosNET หรือ Thai Orange Book หรือ อื่นๆ

25

2.4 ผลการศึกษา/วิจัยทางคลินิก 30

3 คุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 5

3.1 ผลพิสูจน์คุณภาพการศึกษาความคงสภาพยา (long term stability) ตาม ASEAN 

guideline on stability Study of drug product

2

3.2 ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลาก ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการ 

ปฏิบัติงาน

3

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนมา

บริการหลังการขาย (10 คะแนน) ประกอบด้วย
ลำดับ เกณฑ์'ท่ีใช้'พิจารณา คะแนนเต็ม

บริการหลังการขาย 10

1 ความครบถ้วนของเอกสาร, ความสะดวกในการติดต่อ 1

2 ความรวดเร็วในการบริการในกรณีต้องการยาหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อสามารถบริการผู้ป่วย 

ได้อย่างต่อเน่ืองทันท่วงที

1

3 มีประสบการณ์ใช้ในโรงพยาบาลนครพิงค์ 8

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารผาให้คะแนนจากเอกสารท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอยื่นมา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง

๑. ซื่อโครงการ ะ ประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงาน ะ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณท่ี¥ lรับจัดสรร : ๕,๙๗๒,๑๐๔.๐๐ บาท(ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยส่ีบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑ Is ม.ค. totibh
เปีนเงิน : ๕1๙๗๒,๑๐๔.๐๐ บาท(ห้าล้านเล้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน)

ลำดับ
ที ่

รายการยา จำนวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

๑ Etoricoxib ๖๐ mg tablet (๔.๑) ๖๐,๐๐๐ Tablet ๒๓.๗๔ บาท/ 
Tablet

๒ Nicardipine hydrochloride ๑๐ ทก§/๑๐ 
ml injection (๔.๒)

๑๒,๐๐๐ Ampoule ๗๓๔.๐๒ บาท/ 
๑๐ Ampoule

๓ Pregabalin ๕๐ mg capsule (๔.๑) ๒๒๔,๐๐๐ Capsule ๑๖.๓๗ บาท/ 

Capsule

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ราคาตามประกาศของคณะกรรมการพ ัฒนาระบบยาแห ่งชาต ิ เรื่องกำหนดราคากลางยา 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๒ ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ป ีงบประมาณ (ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

๕. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
อ้างถึง คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี ๏เอร/ /๒๕๖๖ ลงวันท่ี ® (ริ) นค. k)(tbb

๑. นายพันธพงศ์ ตาเรืองศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ
๒. นายนพสิทธึ๋ ขันตี เภสัชกรขำนาญการพิเศษ กรรมการ
๓. นางสาวยุพาวดี อินทรจันทร์ เภสัชกรชำนาญการ กรรมการ



เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศ'ษ ๑๗๑ ง
หน้า ๗๖ 

ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
เร่ือง กำหนดราคากลางยา

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนด 
ราคากลางยา เพื่อให้การบริหารจัดการราคากลางยาเป็นบีจจุบัน จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 

รายการยาให้ถูกต้องและทันสมัย
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ (๔) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 

พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ 
ด้งต่อไปบ้ี

ข้อ ๑ ประกาศบี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนด 
ราคากลางยา”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา 

ลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
ข้อ ๓ ให้ใช้ราคากลางชองยา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ประกาศน๋ีใท้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่รายการยา 

ในกลุ่มที่ ๑ ลำดับที่ ๙ - ๑๔, ยาในกลุ่มที่ ๓ ลำดับท่ี ๑๗๙ - ๒๐๙, รายการยาในกลุ่มที่ ๑๐.๑ 
ลำดับที่ ๒๐ - ๒๒, รายการยาในกลุ่มที่ ๑๐.๒ ลำดับที่ ๑๕ - ๑๖, รายการยาในกลุ่มที่ ๑๔.๑ 
ลำดับท่ี ๓๗ - ๔๖, รายการยาในกลุ่มท่ี ๑๔.๒, รายการยาใบกลุ่มท่ี ๑๘.๓, รายการยาในกลุ่มท่ี ๑๙.๑ 
ลำดับท่ี ๑๘ - ๑๙, รายการยาในกลุ่มท่ี ๒๑ ลำดับท่ี ๒๕ - ๓๕, รายการยาในกลุ่มที่ ๘๑, รายการยา 
ไนกลุ่มท่ี ๘๒ ลำดับท่ี ๔ - ๑๑, รายการยาในกลุ่มที่ ๘๓, รายการยาในกลุ่มที่ ๘๔ ลำดับท่ี ๒ - ๓ 
และรายการยาในกลุ่มที่ ๘๕ - ๘๗ ในบัญชีแนบท้ายประกาศบี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๕ ราคากลางของยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗ ไว้แล้ว

ประกาศ ณ วันที, ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ



ท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา ลงวันท่ี6 มิถุนายน 2565

ที่ รายการยา รูปแบบยาและความแรง หน่วย
ราคาก!ทงยาด,‘อทบ่จย 

(รจมภาษมูคค่าเพม) ห ม า t  

(บาท)

5 Ciclosporin cap 25 mg 1 แคปซูล 23.76
6 Ciclosporin cap 50 mg 1 แคปซูล 40.34
7 Ciclosporin oral sol 100 mg/ml (50 ml) 1 ขวด 6,861.38
8 Ciclosporin sterile sol 50 mg/ml (1 ml) 1 แอมพูล 101.50
9 Everolimus tab 0.25 mg 1 เม็ด 68.78
10 Everolimus tab 0.5 mg 1 เม็ด 137.60
11 Everolimus tab 0.75 mg 1 เม็ด 91.20
12 Everolimus tab 1 mg 1 เม็ด 91.20
13 Mycophenolate mofetil cap 250 mg 1 แคปซูล 22.00
14 Mycophenolate mofetil tab 500 mg 1 เม็ด 44.00
15 Mycophenolate mofetil sterile pwdr 500 mg 1 ไวแอล 406.49
16 Mycophenolate sodium EC tab 180 mg 1 เม็ด 41.23
17 Mycophenolate sodium EC tab 360 mg 1 เม็ด 78.64
18 Sirolimus tab 1 mg 1 เม็ด 260.81
19 Tacrolimus cap 0.5 mg 1 แคปซูล 50.83
20 Tacrolimus cap 1 mg 1 แคปซูล 101.65
21 Tacrolimus SR cap 0.5 mg 1 แคปซูล 40.66
22 Tacrolimus SR cap 1 mg 1 แคปซูล 81.32
23 Tacrolimus SR cap 3 mg 1 แคปซูล 207.37
24 Tacrolimus SR cap 5 mg 1 แคปซูล 207.37
25 Tacrolimus sterile sol 5 mg/ml (1 ml) 1 แอมพูล 3,733.60

28. กลุ่มยา Selective COX-2 Inhibitors
1 Celecoxib cap 200 mg 1 แคปซูล 17.00
2 Celecoxib cap 400 mg 1 แคปซูล 32.39
3 Etoricoxib tab 30 mg 1 เม็ด 21.51
4 Etoricoxib tab 60 mg 1 เม็ด 23.74
5 Etoricoxib tab 90 mg 1 เม็ด 27.20
6 Etoricoxib tab 120 mg 1 เม็ด 30.00
7 Parecoxib sodium sterile pwdr 40 mg 1 ไวแอล 194.00

29. กลุ่มยา Drugs for Neuropathic Pain
1 Gabapentin cap 100 mg 1 แคปซูล 2.59
2 Gabapentin cap 300 mg 1 แคปซูล 3.50
3 Gabapentin cap 400 mg 1 แคปซูล 4.35
4 Gabapentin tab 600 mg 1 เม็ด 7.00

หมายเหตุ 1 = รายกา!ยาทีได้มีการปท)ปรุงราคากลางยา 2 = รายการยาท่ีประกาศราคากลางยาเพ๋ัมเติม
3 = รายการยาทีได้มีการปร้ปปรุงรายละเอียด 4 = รายการยาทีย้งไมมีจำหน่ายในโรงพยาบาลภาคร้ฐจึงกำหนดไว้เป็นการช่ัวคราว
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ท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา ลงวันท่ี6 มิถุนายน 2565
1 ราคาก*ทงยาต่อหน่วย

ที รายการยา รูปแบบยาและความแรง หน่วย {ทนภาษีพุ!เท่าเพน) หมายเหตุ
(บาท)

5 Gabapentin tab 800 mg 1 เม็ด 9.33
6 Pregabalin cap 25 mg 1 แคปรุ;ล 10.60
7 Pregabalin cap 50 mg 1 แคปซูล 16.37
8 Pregabalin cap 75 mg 1 แคปซูล 17.20
9 Pregabalin cap 150 mg 1 แคปซูล 32.00

30. กลุ่มอา Drugs used in Erectile Dysfunction
1 Sildenafil citrate orodispersible tab 50 mg 1 เม็ด 16.00
2 Sildenafil citrate tab 50 mg 1 เม็ด 16.00
3 Sildenafil citrate tab 100 mg 1 เม็ด 30.40
4 Tadalafil tab 5 mg 1 เม็ด 108.25
5 Tadalafil tab 10 mg 1 เม็ด 199.56
6 Tadalafil tab 20 mg 1 เม็ด 399.11
7 Vardenafil hydrochloride tab 5 mg 1 เม็ด 90.15
8 Vardenafil hydrochloride tab 10 mg 1 เม็ด 180.30
9 Vardenafil hydrochloride tab 20 mg 1 เม็ด 360.59
10 Yohimbine tab 5 mg 1 เม็ด 8.00

31. กลุ่มยา Primary Nocturnal Enuresis
1 Desmopressin acetate nasal drop 0.1 mg/1 ml (2.5 ml) 1 ขวด 1,123.23
2 Desmopressin acetate nasal spray 0.1 mg/1 ml (2.5 ml) 1 ขวด 1,123.23
3 Desmopressin acetate sterile sol 4 mcg/1 ml (1 ml) 1 แอมพูล 248.99
4 Desmopressin acetate sublingual tab 60 meg 1 เม็ด 53.50
5 Desmopressin acetate sublingual tab 120 meg 1 เม็ด 107.00
6 Desmopressin acetate tab 100 meg 1 เม็ด 62.94
7 Desmopressin acetate tab 200 meg 1 เม็ด 118.52

32. กลุ่มยา Iron chelating agents
1 Deferasirox tab 250 mg 112 เม็ด 14,070.50

33. กลุ่มราทีมีปัญหาจัดดู่อ
1 Albendazole SUSP 100 mg/5 ml (20 ml) 1 ขวด 14.45
2 Albendazole SUSP 200 mg/5 ml (10 ml) 1 ขวด 14.45
3 Albendazole tab 200 mg 1 เม็ด 2.80

Benzoic acid+Salicylic acid 4 oint 15 g 1 หลอด 12.84(Whitfield's ointment)
หมายเหตุ 1 = รายการยาท่ี1โต้มีการปรับปบราคากลางยา 2 = รายการยาท่ีประกาศราคากลางยาเพิ,มเติม 

3 = รายการยาท่ีไค้มการปรับปรุงรายละเอียด 4 = รายการยาท่ีย้งไม่ผีจำหน่ายในโรงพยาบาลภาครฐจืงกำหนดไว้เป็นการช๋ัวคราว
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ส ัญ ญ าจ ะซ ื้อ จ ะข าย แ บ บ ราค าค ง ท ี่ไม ่จ ำก ัด ป ร ิม า ณ

สัญญาเลขที.่.. .® ! ? ร ุ^ .1รุ'.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเขียงใหม่
เมื่อวันที่ .พรุบ?!จิกา)ะ!.,พ...!?.'?๖?ท.........ระหว่างจังหวัดเขียงใหม่ โดย นายวรเชษฐ เตํซะรัก ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลนครพิงค์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จะขึ้อ" 
ฝ่ายหนึ่งว่า กับ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาบทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๒ อาคารเพลินจิตเซ็น 
เตอร์ ชั้น ๘-๙ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย นายญาณรัฎฐ์ อมรเวคินทร์ 
ผ ู้ม ีอำนาจลงนามผ ูกพ ันน ิต ิบ ุคคลปรากฏตามหน ังส ือร ับรองของ สำน ักงานทะเบ ียนห ุ้นส ่วนบร ิษ ัท  

กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี สจ.๔ ๐£๐๐๖๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒£๖๓ 

และหนังสือมอบอำนาจช่วงลงวันที่ ๑ £  ตุลาคม ๒£๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จะ 
ชาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงจะซ้ือจะชาย

ผู้จะซื้อตกลงจะ.ซื้อและผู้จะขายตกลงจะขาย ยา... Njcardipine 11 hydr och to r id e ๑๐ _

...ญ.รนั?รุ9 .รุรุไ รุพ้นัเ!. Ampoule 7^.^?.?...?.^./.ใ?..^^1.3
ตามเอกสารรายการสินค้าและราคาต่อหน่วย เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ตามจำนวนที่ผู้จะซื้อจะสั่งซื้อ
เป็นคราวๆ ไป มีกำหนดเวลา ๑๒ (สิบสอง) เดือน ต้ังแต่วันท่ี ................................................. จนถึงวันที่

£  พรุ)คุจรุ]รุ!รุญ. ?̂̂ รุ]?(รุไ เป็นราคาท้งสินประมาณ .̂̂ .รุ?.'.??.!!?. J?” 9 9  .ใ!รุ)พ(รุรุโ]?!.รุ!,.?ญ yเปดห;ม'บุ-
. kk\J .ว.ใรุ!?โ?.ษ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้จะขายรับจะจัดหาสิ่งของที่จะขายตามวรรคหนึ่งเตรียมส่งมอบไว้ 
ให้แก่ผู้จะซื้อได้อย่างเพียงพอตามจำนวนที่คู่สัญญาได้ตกลงประมาณการไว้ใบ เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ 
แต่ผู้จะซื้ออาจสั่งซื้อจริงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนประมาณการดังกล่าวก็ได้

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้จะขายรับรองว่าสิ่งของที่จะขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมา 

ก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบีตไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ 

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้จะขายรับรองว่า เมื่อตรวจ 
ทดลองแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตากว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ลงข่ือ 

ลงซ่ือ 

ลงข่ือ

ผู้จะซ้ือ 

ผู้จะขาย 

พยาน

ลงขอ พยาน


