-ร่าง-

ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๓ จานวน ๒๖ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------------ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วม
ระดั บ เขตสุ ขภาพที่ ๓ จ านวน ๒๖ รายการ ด้ว ยวิธีป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (e-bidding) ราคากลาง
ของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๘,๐๙๔,๔๒๕.๑๐ บาท (สองร้อยห้ าสิ บแปดล้ าน
เก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทสิบสตางค์) ตามรายการ ดังนี้
1. 697671: piperacillin 4 g + tazobactam
จานวน
๓๗,๒๙๐ vial
500 mg powder for solution for
injection/infusion, 1 vial (GPU)
2. 746492: enalapril maleate 5 mg tablet, จานวน ๔๙,๖๑๑,๐๐๐ เม็ด
1 tablet (GPU)
3. 768466: aspirin 81 mg gastro-resistant
จานวน ๔๒,๔๕๔,๐๐๐ เม็ด
tablet, 1 tablet (GPU)
4. 746444: enalapril maleate 20 mg tablet, จานวน ๑๘,๗๒๗,๘๐๐ เม็ด
1 tablet (GPU)
5. 248314: glipizide 5 mg tablet, 1 tablet (GPU) จานวน ๕๕,๘๓๐,๐๐๐ เม็ด
336174: glipizide 5 mg film-coated
tablet, 1 tablet (GPU)
6. 801522: sodium chloride 900 mg/100 mL จานวน
๖๔๗,๐๓๓ ถุง
solution for infusion, 1 L bag (GPU)
7. 698204: sodium chloride 900 mg/100 mL จานวน ๑,๔๐๘,๗๙๙ ถุง
solution for injection/infusion, 100 mL bag (GPU)
8. 528289: dextrose 5 g/100 mL + sodium จานวน
๒๑๙,๗๔๗ ถุง
chloride 450 mg/100 mL solution for
infusion, 1 L bag (GPU)
9. 789504: sodium chloride 900 mg/100 จานวน
๓๖๐,๗๖๗ ขวด
mL irrigation solution, 1 L bottle (GPU)
10. 657846: isophane insulin 100 iu/1 mL
จานวน
๗๘,๖๔๑ vial
suspension for injection, 10 mL vial (GPU)

/11. 657748...

-211. 657748: insulin human 30 iu/1 mL +
isophane insulin 70 iu/1 mL suspension
for injection, 10 mL vial (GPU)
12. 528579: dextrose 5 g/100 mL solution
for injection/infusion, 100 mL bag (GPU)
13. 207543: omeprazole 40 mg powder for
solution for injection, 1 vial (GPU)
14. 484890: octreotide 100 mcg/1 mL
solution for injection, 1 mL ampoule (GPU)
804383: octreotide 100 mcg/1 mL
solution for injection, 1 mL vial (GPU)
15. 694511: ceftriaxone 1 g powder for
solution for injection/infusion, 1 vial (GPU)
16. 822984: fenoterol hydrobromide 50
mcg/1 dose + ipratropium bromide 20
mcg/1 dose ressurized inhalation,
solution, 200 dose actuation (GPU)
17. 961302: ceftazidime 1 g powder for
solution for injection, 1 vial (GPU)
18. 395867: theophylline 200 mg prolongedrelease tablet, 1 tablet (GPU)
19. 553772: clindamycin 600 mg/4 mL
solution for injection/infusion, 4 mL
ampoule (GPU)
553729: clindamycin 600 mg/4 mL
solution for injection/infusion, 4 mL vial
(GPU)
20. 664437: budesonide 200 mcg/1 dose
pressurized inhalation, suspension,
200 dose actuation (GPU)
21. 527368: salbutamol 100 mcg/1 dose
pressurized inhalation, suspension,
200 dose actuation (GPU)
22. 726216: gemfibrozil 300 mg capsule,
hard, 1 capsule (GPU)

จานวน

๑๒๗,๓๙๓ vial

จานวน

๑๓๒,๔๗๘

จานวน

๕๒๒,๗๗๕ vial

จานวน

๓๕,๗๖๐ หลอด

จานวน

๗๕๕,๗๔๐ vial

จานวน

๕๒,๓๗๒ ขวด

จานวน

๓๓๔,๓๕๓ vial

จานวน

๔,๕๐๔,๔๙๓ เม็ด

จานวน

๒๒๑,๒๘๐ หลอด

จานวน

๔๐,๖๒๑ ขวด

จานวน

๕๗,๖๕๑ ขวด

จานวน

๔,๒๓๑,๖๐๐ เม็ด

ถุง

/23. 204274…

-323. 204274: gemfibrozil 600 mg film-coated
tablet, 1 tablet (GPU)
24. 807344: hydralazine hydrochloride 50 mg
coated tablet, 1 tablet (GPU)
845757: hydralazine hydrochloride 50 mg
film-coated tablet, 1 tablet (GPU)
25. 274052: procaterol 25 mcg tablet,
1 tablet (GPU)
26. 643980: hyoscine butylbromide 10 mg
coated tablet, 1 tablet (GPU)
715093: hyoscine butylbromide 10 mg
film-coated tablet, 1 tablet (GPU)

จานวน ๔,๐๖๗,๔๐๐ เม็ด
จานวน ๖,๓๕๔,๒๒๐ เม็ด

จานวน ๑,๘๓๖,๕๐๐ เม็ด
จานวน ๒,๐๑๔,๔๐๐ เม็ด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๘. ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ วมกั น กั บผู้ ยื่ นข้ อเสนอรายอื่ นที่ เข้ ายื่ น ข้ อเสนอให้ แก่ ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

/ผู้ยื่นข้อเสนอ...

-4ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nswo.moph.go.th หรือ www.spr.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข 056 219 888 ต่ อ 19841 หรื อ
๐๕๖ ๒32 001 ต่อ 128 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายั ง ส านั ก งานเขตสุ ข ภ าพ ที่ ๓ หรื อ ส านั ก งานสาธารณ สุ ข จั ง หวั ด นครสวรรค์ ผ่ า นทางอี เ มล์
Inventory@nswo.mail.go.th หรือ kanitta@spr.go.th หรือช่องทางตามที่ กรมบัญ ชีกลางกาหนด ภายใน
วันที่ ........................ โดยสานักงานเขตสุขภาพที่ ๓ หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จะชี้แจง
รายล ะเอี ย ด ดั ง กล่ าวผ่ าน ท างเว็ บ ไซ ต์ www.nswo.moph.go.th แ ละ www.gprocurement.go.th
ในวันที่ ........................
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบุญชัย ธีระกาญจน์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

-ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่
/๒๕๖๒
การซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๓ จานวน ๒๖ รายการ
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลงวันที่
มีนาคม ๒๕๖๒
---------------------------------------------------------------------------------สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
1. 697671: piperacillin 4 g + tazobactam 500 จานวน
๓๗,๒๙๐ vial
mg powder for solution for injection/infusion,
1 vial (GPU)
2. 746492: enalapril maleate 5 mg tablet,
จานวน ๔๙,๖๑๑,๐๐๐ เม็ด
1 tablet (GPU)
3. 768466: aspirin 81 mg gastro-resistant
จานวน ๔๒,๔๕๔,๐๐๐ เม็ด
tablet, 1 tablet (GPU)
4. 746444: enalapril maleate 20 mg tablet,
จานวน ๑๘,๗๒๗,๘๐๐ เม็ด
1 tablet (GPU)
5. 248314: glipizide 5 mg tablet, 1 tablet (GPU)
จานวน ๕๕,๘๓๐,๐๐๐ เม็ด
336174: glipizide 5 mg film-coated tablet,
1 tablet (GPU)
6. 801522: sodium chloride 900 mg/100 mL จานวน
๖๔๗,๐๓๓ ถุง
solution for infusion, 1 L bag (GPU)
7. 698204: sodium chloride 900 mg/100 mL จานวน ๑,๔๐๘,๗๙๙ ถุง
solution for injection/infusion, 100 mL bag (GPU)
8. 528289: dextrose 5 g/100 mL + sodium
จานวน
๒๑๙,๗๔๗ ถุง
chloride 450 mg/100 mL solution for
infusion, 1 L bag (GPU)
9. 789504: sodium chloride 900 mg/100 mL จานวน
๓๖๐,๗๖๗ ขวด
irrigation solution, 1 L bottle (GPU)
10. 657846: isophane insulin 100 iu/1 mL
จานวน
๗๘,๖๔๑ vial
suspension for injection, 10 mL vial (GPU)
11. 657748: insulin human 30 iu/1 mL +
จานวน
๑๒๗,๓๙๓ vial
isophane insulin 70 iu/1 mL suspension for
injection, 10 mL vial (GPU)

/12. 528579…

-212. 528579: dextrose 5 g/100 mL solution for
injection/infusion, 100 mL bag (GPU)
13. 207543: omeprazole 40 mg powder for
solution for injection, 1 vial (GPU)
14. 484890: octreotide 100 mcg/1 mL
solution for injection, 1 mL ampoule (GPU)
804383: octreotide 100 mcg/1 mL
solution for injection, 1 mL vial (GPU)
15. 694511: ceftriaxone 1 g powder for
solution for injection/infusion, 1 vial (GPU)
16. 822984: fenoterol hydrobromide 50
mcg/1 dose + ipratropium bromide 20
mcg/1 dose ressurized inhalation,
solution, 200 dose actuation (GPU)
17. 961302: ceftazidime 1 g powder for
solution for injection, 1 vial (GPU)
18. 395867: theophylline 200 mg prolongedrelease tablet, 1 tablet (GPU)
19. 553772: clindamycin 600 mg/4 mL
solution for injection/infusion, 4 mL
ampoule (GPU) 553729: clindamycin
600 mg/4 mL solution for injection/infusion,
4 mL vial (GPU)
20. 664437: budesonide 200 mcg/1 dose
ressurized inhalation, suspension, 200
dose actuation (GPU)

จานวน

๑๓๒,๔๗๘

ถุง

จานวน

๕๒๒,๗๗๕

vial

จานวน

๓๕,๗๖๐ หลอด

จานวน

๗๕๕,๗๔๐

vial

จานวน

๕๒,๓๗๒

ขวด

จานวน

๓๓๔,๓๕๓

vial

จานวน ๔,๕๐๔,๔๙๓

เม็ด

จานวน

๒๒๑,๒๘๐ หลอด

๔๐,๖๒๑

ขวด

21. 527368: salbutamol 100 mcg/1 dose
จานวน
๕๗,๖๕๑
ressurized inhalation, suspension, 200
dose actuation (GPU)
22. 726216: gemfibrozil 300 mg capsule, hard, จานวน ๔,๒๓๑,๖๐๐
1 capsule (GPU)
23. 204274: gemfibrozil 600 mg film-coated
จานวน ๔,๐๖๗,๔๐๐
tablet, 1 tablet (GPU)

ขวด

จานวน

เม็ด
เม็ด

/24. 807344…

-324. 807344: hydralazine hydrochloride 50 mg
coated tablet, 1 tablet (GPU)
845757: hydralazine hydrochloride 50 mg
film-coated tablet, 1 tablet (GPU)
25. 274052: procaterol 25 mcg tablet,
1 tablet (GPU)
26. 643980: hyoscine butylbromide 10 mg
coated tablet, 1 tablet (GPU)
715093: hyoscine butylbromide 10 mg
film-coated tablet, 1 tablet (GPU)

จานวน ๖,๓๕๔,๒๒๐

เม็ด

จานวน ๑,๘๓๖,๕๐๐

เม็ด

จานวน ๒,๐๑๔,๔๐๐

เม็ด

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเค รื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
/2.5 ไม่เป็นบุคคล...
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ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทงิ้ งานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิตบิ ุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บผู้ ยื่ นข้ อเสนอรายอื่ น ที่ เข้ ายื่ น ข้ อเสนอให้ แก่ กรม
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็ ก ทรอนิ กส์ หรือไม่ เป็ น ผู้ ก ระท าการอั น เป็ น การขัด ขวางการแข่งขัน อย่ าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่ น ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลั กฐานยื่น มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษั ทจ ากัดหรือบริษั ทมหาชนจากัด ให้ ยื่นส าเนาหนังสื อรับ รองการจดทะเบียน
นิ ติบุ คคล หนั งสื อบริ คณห์ สนธิ บั ญชี รายชื่ อกรรมการผู้ จัดการ ผู้ มี อานาจควบคุ ม และบั ญชี ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒)
(2) ในกรณี ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอเป็ นผู้ ยื่น ข้อเสนอร่ว มกัน ในฐานะเป็ น ผู้ ร่ว มค้า ให้ ยื่น ส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(3) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(3.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(3.๒) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็ กทรอนิ กส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอด าเนิ น การแนบไฟล์ เอกสารตามบั ญ ชี เอกสารส่ ว นที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
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(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อานาจซึ่งติ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีห ลั กฐานแสดงตัวตนของผู้ มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นส าเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารโดยผู้มี
อานาจ รายละเอียดดังนี้
(4.1) เอกสารได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตารับยาเพื่อ จาหน่ายในประเทศไทย และ
สาแดง (declare) แหล่งผลิต
(4.1.1) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ได้แก่ ทย.2 ทย.3 ทย.4 หรือ ย.2
แล้วแต่กรณี
(4.1.2) ใบคาขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่ เสนอราคา พร้อม
รายละเอียดหัวข้อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification)
และข้อกาหนดคุณภาพของวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม จะต้ อ งแนบเอกสารการขอแก้ ไข (ย.5) มาพร้ อ ม (finished product specification) และ/หรื อ
drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ปี
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(4.2) เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
(4.2.1) กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการ
ผลิ ต ยาตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่ ดี ในการผลิ ต ยา PIC/S (Pharmaceutical inspection Co-operation
Scheme) โดยหน่ว ยงาน PIC/S participating authorities หรือมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม
หลั กเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิ ตยาของส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข
ซึ่งกาหนดขึ้น โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยา
ที่เสนอขายฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(4.2.2) กรณียานาเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐาน
การผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical inspection Co-operation
Scheme) โดยหน่ ว ยงาน PIC/S participating authorities ขาย ฉบั บ ล่ าสุ ด ตามรอบการตรวจสอบโดยมี
ผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุตลอดชีพ แล้วแต่กรณี
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(4.3.1) ผลการตรวจวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าส าเร็ จ รู ป ของผู้ ผ ลิ ต
(certificate of analysis of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง
(4.3.2) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสาคัญ (certificate of
analysis of drug substance) ที่ใช้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
[***หมายเหตุ : กรณี เป็ นยากลุ่ ม biological products ต้ องการ COA of drug substance ของผู้ ผลิ ตยาเท่ านั้ น/
กรณียานั้นเป็น Sterile water for injection ไม่ต้องมี COA of drug substance***]
(4.3.3) เอกสารหรือ หลั ก ฐานยืน ยัน ความสั ม พั น ธ์ระหว่างรุ่น การผลิ ต ของ
วั ต ถุ ดิ บ ของตั วยาส าคั ญ (drug substance) ข้ อ 4.3.2 กั บรุ่ นการผลิ ตของผลิ ตภั ณ ฑ์ ย าส าเร็ จรู ป (finished
product) ข้อ 4.3.1
(4.3.4) ผลการศึกษา long term stability ตาม Asian guideline ตลอดช่วง
อายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
(4.4) ตัวอย่างยา
(4.4.1) ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็น
ตัวแทนแสดงรายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กาหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น
(4.5) การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ
(4.5.1) ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันส่งมอบ
(4.5.2) ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสาเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจ
วิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ
(4.5.3) กรณีที่หน่วยราชการทาการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
คุณภาพ หน่วยราชการจะทาหนังสือร้องขอตัวอย่าง โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตามจานวน
ที่ห น่ วยราชการส่ งตรวจวิเคราะห์ และเป็น ผู้ รับ ผิ ดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องในการตรวจวิเคราะห์ คุ ณ ภาพ
กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายา
ดังกล่าวของผู้เสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา(ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป
(4.5.4) ผู้เสนอราคา(ผู้ขาย)จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิด
การเสื่อมสภาพด้วยประการใด ๆ ก่อนกาหนด โดยไม่มีเงื่อนไข
(4.5.5) กรณี เป็ น ยาที่ ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภู มิ 2-8 องศาเซลเซี ย ส ต้ อ งมี
เอกสารแสดงและรั บ รองว่ า มี ร ะบบการเก็ บ และจั ด ส่ ง ยาเป็ น cold chain system ที่ ได้ ม าตรฐานตาม
หลักเกณฑ์ Good Storage Practice (GSP) และ Good Distribution Praction (GDP)

/(4.6)...
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(4.6.1) กรณี ย าที่ เสนอไม่ ใช่ ย าต้ น แบบ (Original drugs) ต้ อ งมี เอกสารผล
การศึกษา bioequivalence ของยาที่เสนอราคาเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยวิธีการศึกษาต้องเป็นไปตาม
หลั กเกณฑ์ และแนวปฏิบั ติในการศึกษาชีว สมมู ล ของยาสามัญ ของส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ข้อนี้ระบุในกรณีที่ตัวยาสาคัญของยาต้นแบบขึ้นทะเบียนก่อนปีพ.ศ.2535 และเป็นยา
ในกลุ่มดังนี้
ก. ยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ (narrow therapeutic index drugs)
ข. ยาที่ ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศว่ า ต้ อ ง
ทาการศึกษา bioequivalence เช่น ยาคุมกาเนิดฉุกเฉิน zidovudine (azidothymidine, AZT) ยาในรูปแบบ
ยาที่ดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสาคัญ (modified release dosage forms) เป็นต้น
(4.6.2) กรณีเป็นตัวยาที่ต้องละลายและ/หรือเจือจางก่อนใช้ ต้องมีผลการศึกษา
ความคงสภาพหลังการละลายและ/หรือเจือจาง ในตัวทาละลายต่างๆ ครบถ้วนและสอดคล้องกับเอกสารกากับยา
(4.7) ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ต้องมีหนังสือยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนด ดังนี้
(4.7.1) กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิ ทยาศาสตร์การแพทย์หรือ
ห้ องปฏิ บั ติการที่ ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานข้อกาหนด
ในประกาศประกวดราคา
(4.7.2) กรณี ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บ คืน จากท้ องตลาดโดยส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย
(4.7.3) กรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยต่อผู้ป่วยที่ได้รับยา
(4.8) หนังสือยืนยันการไม่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(4.9) หนังสือยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่นามาเสนอขายจะต้องไม่ละเมิดหรืออยู่ในระหว่าง
การดาเนินการถูกดาเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรของบุคคลอื่น
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้ โดยผู้ ยื่ น ข้ อเสนอไม่ ต้ องแนบบั ญ ชี เอกสารส่ วนที่ ๒ ดั งกล่ าวในรู ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
/4.2 ในการเสนอ...

-8๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ ไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนั งสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ทั้ ง ปวงไว้ แ ล้ ว จนกระทั่ ง ส่ ง มอบพั ส ดุ ให้ ณ ณ หน่ ว ยงานภายในเขตสุ ข ภาพที่ ๓
(ตามเอกสารแนบท้าย)
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งส่ งแคตตาล็ อ ก และหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของ
เวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๓ จานวน ๒๖ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้ เป็นเอกสารของทาง
ราชการ
๔.๕ ผู้ ยื่ น ข้อเสนอจะต้องส่ งตัวอย่างของพั ส ดุที่เสนอ จานวน ๑ หน่วยบรรจุภัณ ฑ์ ต่อ ๑
รายการ และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ กรม กาหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจานวนเอกสารที่จัดส่งหรือนามาแสดง ตามบัญชี
เอกสารส่ ว นที่ ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๖(๒) เพื่ อ ใช้ ในการตรวจทดลองหรือ ประกอบการพิ จ ารณา ในวั น ที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. ณ กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น ๑๑ อาคาร
สนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตาบลปากน้าโพ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่
เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งจั ด ท าเอกสารส าหรับ ใช้ ในการเสนอราคาในรู ป แบบไฟล์ เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตาม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอืน่ คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
/หากปรากฏ...

-9หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามี ก ารกระท าอัน เป็ น การขั ดขวางการแข่งขัน อย่างเป็ นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษ
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่ เสนอจะต้ องเป็ น ราคาที่ รวมภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ้ ามี )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามรายการพิจารณา
1. 697671: piperacillin 4 g + tazobactam จานวนเงิน
บาท
500 mg powder for solution for
injection/infusion, 1 vial (GPU)
2. 746492: enalapril maleate 5 mg tablet, จานวนเงิน 744,165 บาท
1 tablet (GPU)
3. 768466: aspirin 81 mg gastro-resistant จานวนเงิน 466,994 บาท
tablet, 1 tablet (GPU)
จานวนเงิน 468,195 บาท
4. 746444: enalapril maleate 20 mg
tablet, 1 tablet (GPU)
5. 248314: glipizide 5 mg tablet, 1 tablet (GPU) จานวนเงิน 390,810 บาท
336174: glipizide 5 mg film-coated
tablet,1 tablet (GPU)
6. 801522: sodium chloride 900 mg/100 mL จานวนเงิน 954,374 บาท
solution for infusion, 1 L bag (GPU)
7. 698204: sodium chloride 900 mg/
จานวนเงิน 1,091,820 บาท
100 mL solution for injection/infusion,
100 mL bag (GPU)
/8. 528289...

-108. 528289: dextrose 5 g/100 mL +
sodium chloride 450 mg/100 mL
solution for infusion, 1 L bag (GPU)

จานวนเงิน

350,497 บาท

9. 789504: sodium chloride 900 mg/100 mL
irrigation solution, 1 L bottle (GPU)
10. 657846: isophane insulin 100 iu/1 mL
suspension for injection, 10 mL vial (GPU)
11. 657748: insulin human 30 iu/1 mL +
isophane insulin 70 iu/1 mL suspension
for injection, 10 mL vial (GPU)
12. 528579: dextrose 5 g/100 mL solution
for injection/infusion, 100 mL bag (GPU)
13. 207543: omeprazole 40 mg powder for
solution for injection, 1 vial (GPU)
14. 484890: octreotide 100 mcg/1 mL
solution for injection, 1 mL ampoule (GPU)
804383: octreotide 100 mcg/1 mL
solution for injection, 1 mL vial (GPU)
15. 694511: ceftriaxone 1 g powder for
solution for injection/infusion, 1 vial (GPU)
16. 822984: fenoterol hydrobromide
50 mcg/1 dose + ipratropium bromide
20 mcg/1 dose pressurised inhalation,
solution, 200 dose actuation (GPU)
17. 961302: ceftazidime 1 g powder for
solution for injection, 1 vial (GPU)
18. 395867: theophylline 200 mg
prolonged-release tablet, 1 tablet (GPU)
19. 553772: clindamycin 600 mg/4 mL
solution for injection/infusion, 4 mL
ampoule (GPU) 553729: clindamycin
600 mg/4 mL solution for
injection/infusion, 4 mL vial (GPU)

จานวนเงิน

521,309 บาท

จานวนเงิน

259,791 บาท

จานวนเงิน

496,833 บาท

จานวนเงิน

-

บาท

จานวนเงิน

399,662 บาท

จานวนเงิน

252,108 บาท

จานวนเงิน

366,534 บาท

จานวนเงิน

436,128 บาท

จานวนเงิน

315,128 บาท

จานวนเงิน

-

บาท

จานวนเงิน

-

บาท

/20. 664437...

-1120. 664437: budesonide 200 mcg/1 dose
pressurized inhalation, suspension, 200
dose actuation (GPU)
21. 527368: salbutamol 100 mcg/1 dose
pressurized inhalation, suspension, 200
dose actuation (GPU)
22. 726216: gemfibrozil 300 mg capsule, hard,
1 capsule (GPU)
23. 204274: gemfibrozil 600 mg filmcoated tablet, 1 tablet (GPU)
24. 807344: hydralazine hydrochloride
50 mg coated tablet, 1 tablet (GPU)
845757: hydralazine hydrochloride
50 mg film-coated tablet, 1 tablet (GPU)
25. 274052: procaterol 25 mcg tablet,
1 tablet (GPU)
26. 643980: hyoscine butylbromide 10 mg
coated tablet, 1 tablet (GPU)
715093: hyoscine butylbromide 10 mg
film-coated tablet, 1 tablet (GPU)

จานวนเงิน

-

บาท

จานวนเงิน

-

บาท

จานวนเงิน

-

บาท

จานวนเงิน

-

บาท

จานวนเงิน 422,556 บาท

จานวนเงิน

-

บาท

จานวนเงิน

-

บาท

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้ เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๕.๒ หนั งสื อค้าประกันอิเล็ กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเท ศไทย ตาม
รายชื่อบริ ษัทเงิน ทุน ที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ ทราบ โดยอนุ โลมให้ ใช้ตามตัว อย่างหนังสือค้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
ค้าประกัน ของบริษั ทเงิน ทุน หรื อบริษัทเงินทุ นหลั กทรัพย์ มาวางเป็นหลั กประกันการเสนอราคาจะต้องส่ ง
ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่....................... ระหว่างเวลา....................... น.
ถึง ........................ น.

/กรณี...

-12กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสื อ
ค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอใน
หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณี ที่ กิจ การร่ว มค้ าได้จ ดทะเบี ย นเป็ น นิติ บุ คคลใหม่ ให้ ระบุ ชื่ อ กิจ กรรมร่วมค้ า
ดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลั กประกัน การเสนอราคาตามข้ อนี้ กรมจะคื นให้ ผู้ ยื่น ข้อ เสนอหรือ ผู้ ค้าประกั น
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อ
ได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิ จารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และพิจารณาผลต่อรายการ
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก
ราคาต่อรายการ
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิ ค หรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะขายไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ เสนอ
รายละเอีย ดแตกต่ างไปจากเงื่อ นไขที่ กรมก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ รั บ เอกสารประกวดราคา
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ท างระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทีเ่ ป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
/6.5 ในการตัดสิน...

-13๖.๕ ในการตัดสิ นการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ห รือในการทาสั ญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ
มิได้ รวมทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ดาเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิ
ที่จ ะไม่รั บ ข้อ เสนอหรื อไม่รั บ ราคาของผู้ ยื่ นข้ อเสนอรายนั้ น ทั้ งนี้ ผู้ ยื่น ข้อ เสนอดังกล่ าวไม่ มีสิ ท ธิเรียกร้ อ ง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากกรม
๖.๗ ก่ อ นลงนามในสั ญ ญากรมอาจประกาศยกเลิ ก การประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
หากปรากฏว่า มี ก ารกระท าที่ เข้ าลั ก ษณะผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ช นะการประกวดราคาหรือ ที่ ได้ รับ การคั ด เลื อ ก
มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น หรื อ มี ส่ ว นได้ เสี ย กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น หรื อ ขั ด ขวางการแข่ งขัน อย่ างเป็ น ธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
๗. การทาสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ
๗.๑ ในกรณี ที่ผู้ช นะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้ว น
ภายใน ๕ วันทาการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทาการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือด
ราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
/(4) หนังสือ...

-14(๔) หนั งสื อค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รั บอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง ประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตั วอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั ก ประกั น นี้ จ ะคื น ให้ โดยไม่ มี ด อกเบี้ ย ภายใน ๑๕ วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ผู้ ช นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญา
ซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับ ตามแบบสั ญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณแนบท้ายเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ ช นะการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งได้ ท าสั ญ ญาจะซื้ อ จะขายแบบราคาคงที่
ไม่จากัดปริมาณตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุด
บกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบสิ่งของ
โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบารุงของแต่ละหน่วยบริการภายใน
เขตสุขภาพที่ 3 จานวน 53 แห่ง
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบารุง
ของแต่ละหน่วยบริการภายในเขตสุขภาพที่ 3 จานวน 53 แห่ง แล้วเท่านั้น
๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดั งกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้ น
ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบั ติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จั ด การให้ สิ่ งของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล่ า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ
นั้ น โดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ เรื อ ไทย ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตเช่ น นั้ น ก่ อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป็ น ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
/(3) ในกรณี...

-15(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนั งสือ
ภายในเวลาที่กาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี ) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กรมสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เงื่อ นไข หรือ ข้ อ ก าหนดในแบบสั ญ ญาหรื อ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของกรม คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่ นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากกรมไม่ได้
(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัด สรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มี การกระท าที่ เข้าลั กษณะผู้ ยื่น ข้อเสนอที่ช นะการจั ด ซื้อหรือที่ ได้รับ การ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่ น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(๓) การทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้ อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กรม สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีนาคม ๒๕๖๒

แนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานภายในเขตสุขภาพที่ ๓ จานวน ๕๓ หน่วยงาน ดังนี้
1. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
2. โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
3. โรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
4. โรงพยาบาลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
5. โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
6. โรงพยาบาลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
7. โรงพยาบาลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
8. โรงพยาบาลตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
9. โรงพยาบาลแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
10. โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
11. โรงพยาบาลพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
12. โรงพยาบาลบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
13. โรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
14. โรงพยาบาลกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
15. โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร
16. โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
17. โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
18. โรงพยาบาลไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร
19. โรงพยาบาลลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
20. โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
21. โรงพยาบาลบึงสามัคคี จังหวัดกาแพงเพชร
22. โรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
23. โรงพยาบาลพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
24. โรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกาแพงเพชร
25. โรงพยาบาลโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร
26. โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
27. โรงพยาบาลโพทะเล จังหวัดพิจิตร
28. โรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร
29. โรงพยาบาลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
30. โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
31. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
32. โรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
33. โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
34. โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
35. โรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
36. โรงพยาบาลดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
37. โรงพยาบาลบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
/38.โรงพยาบาลชัยนาท...

-238. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท
39. โรงพยาบาลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
40. โรงพยาบาลสรรพยา จังหวัดชัยนาท
41. โรงพยาบาลหันคา จังหวัดชัยนาท
42. โรงพยาบาลมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
43. โรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
44. โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
45. โรงพยาบาลเนินขาม จังหวัดชัยนาท
46. โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
47. โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
48. โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
49. โรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
50. โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
51. โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
52.โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
53. โรงพยาบาลหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

