
ประกาศจังหวัดสกลนคร

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือเวชภัณฑยา hyaluronate sodium ๒๐ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL

prefilled syr(๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๐๔๑๐๔) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 จังหวัดสกลนคร มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑยา hyaluronate sodium ๒๐ mg/๒

mL solution for injection, ๒ mL prefilled syr(๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๐๔๑๐๔) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงลานสี่แสน

เจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้

 

 hyaluronate sodium ๒๐ mg/๒

mL solution for injection, ๒ mL

prefilled syr (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๐๔๑๐๔)

จํานวน

ประมาณ

๖๔๐   Prefilled syr(๒ มิลลิลิตร)

 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัดสกลนคร ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๑.ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่



........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.skko.moph.go.th ,

www.wanonniwat.h@moph.mail.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข

๐-๔๒๙๗-๓๔๑๑ ในวันและเวลาราชการ 

 
 

 
  ประกาศ ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

(นายสมชาย พรหมจักร)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส

ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การซื้อเวชภัณฑยา hyaluronate sodium ๒๐ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL prefilled

syr(๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๐๔๑๐๔)

ตามประกาศ จังหวัดสกลนคร

ลงวันที่        ธันวาคม ๒๕๖๑
 
                  จังหวัดสกลนคร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 

 hyaluronate sodium ๒๐ mg/๒

mL solution for injection, ๒ mL

prefilled syr (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๐๔๑๐๔)

จํานวน

ประมาณ

๖๔๐   Prefilled syr(๒ มิลลิลิตร)

 
พัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๗     หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance)

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa6V8Xtu76YrUFM%2FM9K0DwwOBwhd2THzCzod%0AbcqXdMnKN0fJmC3JQ3aOvXrvNh6n%2F30aOOierEYKQqvbR0Ritx5YbJ%2Fu9U6Z7gE9yERIhVQzMP0R%0Ahl4IOjvlTKO7e5MFQgjthQr9wbXRSGXawPTra%2BHy
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKKqhuZclTg99ctjaKISMqnISjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


กลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก จังหวัด ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐    ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๑    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๒    ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๓    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต

การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   ใหยื่นสําเนาหนังสือใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี) (ถามี) 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้



                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ โรงพยาบาลวานรนิวาส

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก จังหวัด ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

เวชภัณฑยา hyaluronate sodium ๒๐ mg / ๒ mL solution for injection, ๒ mL prefilled syr ไปพรอมการ

เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ จังหวัดจะ

ยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                                   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง

โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ

ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๗ วัน

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๒ หนวยบรรจุภัณฑ และ/หรือ

รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ี จังหวัด กําหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี)

กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ

๑.๖(๒) เพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ........................  ระหวาง

เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. ณ โรงพยาบาลวานรนิวาส
 

                ท้ังนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช

แลว จังหวัดจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอา

                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส



                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก จังหวัด ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแต จังหวัด จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของ จังหวัด

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ การประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา

                          ๕.๒     ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑการประเมินคา

ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังน้ี
 

                                   ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ hyaluronate sodium ๒๐ mg/๒ mL solution for

injection, ๒ mL prefilled syr (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๐๔๑๐๔) 

                                           (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ   ๔๐
 

                                           (๒)   มาตรฐานของสินคาหรือบริการ   กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ   ๕๐
 

                                           (๓)   บริการหลังการขาย   กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ   ๑๐

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป



จากเง่ือนไขทีจ่ังหวัดกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     จังหวัดสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดัง

ตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของจังหวัด

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัดมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได จังหวัด มี

สิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ จังหวัดเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได

รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู

ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

จังหวัด จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัด มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับ

ราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากจังหวัด

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาซื้อขาย

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม

แบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับจังหวัด

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา

คาส่ิงของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอ

ไปน้ี

                          (๑)     เงินสด



                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          จังหวัด จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และจังหวัด ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาส่ิงของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป      นับถัดจากวันท่ี จังหวัด ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการได

ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.

๒๕๖๒

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือจังหวัดไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายส่ัง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี



                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ

ภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า

ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง

ซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปน้ีได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมได

                                   (๑)    จังหวัดไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง

พอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกจังหวัด หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             จังหวัด สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัด

เลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับจังหวัด ไวชั่วคราว

จังหวัดสกลนคร

       ธันวาคม ๒๕๖๑



คุณลักษณะเฉพาะของยา hyaluronate sodium 20 mg /2 ml solution for injection, 2 mL prefilled syr 

 
1. ช่ือยา hyaluronate sodium 20 mg /2 ml solution for injection, 2 mL prefilled syr 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1 เป็นสารละลายใส ปราศจากเชื้อ ไม่มีสี 
2.2 ประกอบด้วยตัวยา Sodium hyaluronate 20 mg/ml ในปริมาตร 2 ml    
2.3 บรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุฉีดปราศจากเชื้อ    
2.4 ฉลาก  

- ระบุชื่อยา  ส่วนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิตและเลข                  
ทะเบียน ตํารับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ 

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุชื่อยาหรือชื่อการค้า ส่วนประกอบและขนาด ความแรงของยา เลขท่ี
ผลิต วันสิ้นอายุ ไว้ชัดเจน 

 

3. คุณสมบัติทางเทคนิค 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification และ drug substance 
specification ท่ีอ้างอิงจากเภสัชตํารับฉบับเดียวกัน   ซ่ึงได้จดทะเบียนต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ท้ังนี้เภสัชตํารับท่ีใช้อ้างอิงต้องเป็นฉบับท่ีเทียบเท่าหรือใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตํารับใดตํารับ
หนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ.2556 (ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 10 มิถุนายน 2556) 

Finished Product specification  

1. Identification    Meet the requirement 
2. ปริมาณตัวยาสําคัญ 

- sodium chloride   90.0 - 110.0% 
- sodium hyaluronate  90.0 - 110.0% 

3. pH    6.8–7.5 
4. Osmolality   250–350 mOsm/L 
5. Extractable volume minimum extracted volume is not lase than nominal volume    
6. Average molecular weight 500 – 1,000 kD 
7. Sterility test    Meet the requirement 
8. Bacterial endotoxin  not more than 0.5 endotoxin units per mL 

หมายเหตุ 
- กรณีท่ีจดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสารหลักฐาน

ดังกล่าวท่ีได้รับอนุมัติด้วย 
- Drug substance specification พิจารณาจากใบวิเคราะห์ของผู้ผลิต drug substance หรือใบวิเคราะห์ 

drug substance ของผู้ผลิตยาสําเร็จรูป ฉบับใดฉบับหนึ่ง ซ่ึงมีการตรวจวิเคราะห์ครบทุกหัวข้อท่ีกําหนด 



 
4. เง่ือนไขอ่ืน 

ผู้เสนอราคาต้องยื่นแสดงหนังสือรับรอง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอํานาจ รายละเอียดดังนี้ 
4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตข้ึนทะเบียนตํารับยาเพ่ือจําหน่ายในประเทศไทย และสําแดง (declare) แหล่งผลิต 

4.1.1 ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยา ได้แก่ ทย.2 ทย.3 ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี 
4.1.2 ใบคําขอข้ึนทะเบียนทย.1 หรือ ย.1 ของยาท่ีเสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุมคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ตามท่ีข้ึนทะเบียน (finished product specification และ ข้อกําหนดคุณภาพของวัตถุดิบ (drug 
substance specification)กรณีท่ีอยู่ระหว่าง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.5)  
มาพร้อม finished product specificationและ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวัน 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ปี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา 
4.2.1 กรณีท่ียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีสําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม

หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีดีในการผลิต PIC/S(PharmaceuticalInspection Co-operation)โดยหน่วยงาน PIC/S 
participating authorities หรือมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีดีในการผลิตยา
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงกําหนดข้ึนโดยมีความสอดคล้อง และทัดเทียมกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตยา PIC/S  ในหมวดยาท่ีเสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการ
รับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

4.2.2 กรณีท่ีเป็นยานําเข้าจากต่างประเทศ  ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co- operation Scheme) โดยหน่วยงานPIC/S 
participating authorities ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบ โดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุตลอดชีพแล้วแต่กรณี หรือมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีดีมาตรฐานอ่ืนท่ี
สําแดงได้ว่า มีความสอดคล้องและทัดเทียมกับ PIC/S ในหมวดยาท่ีเสนอขาย โดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   

4.3 เอกสารคุณภาพของยาท่ีเสนอราคา 
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูปของผู้ผลิต (Certificate of analysis of Finished 

product) ในยารุ่นท่ีส่งเป็นตัวอย่าง 
4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสําคัญ (Certificate of analysis of drug 

Substance) ท่ีใช้ในการผลิตยารุ่นท่ีส่งเป็นตัวอย่างท้ังของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ (*** หมายเหตุ : กรณีเป็นยาก
ลุ่ม biological products ต้องการ COA of Drug substance ของผู้ผลิตยาเท่านั้น/ กรณียานั้นเป็น Sterile water 
for injection ไม่ต้องมี COA of drug substance ***) 

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยัน  ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสําคัญ (drug 
substance) ข้อ4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (finished product) ข้อ 4.3.1 

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability ตลอดช่วงอายุของยาท่ีข้ึนทะเบียนไว้กับสํานักงาน        
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

4.3.5 กรณีเป็นยากลุ่ม biological products ท่ีเป็น vaccines,blood products ต้องมีเอกสารรับรองรุ่น
การผลิต (lot release) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 



4.4 ตัวอย่างยา ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยาอย่างน้อย 2 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงเป็นตัวแทนแสดงราย                  
ละเอียดได้ครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหัวข้อคุณสมบัติท่ัวไปข้างต้น     

4.5 การประกันคุณภาพยาท่ีส่งมอบ 
4.5.1 ยาท่ีส่งมอบต้องมีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ 
 4.5.2ยาทุกงวดท่ีส่งมอบ จะต้องส่งสําเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นท่ีส่งมอ 
4.5.3 กรณีท่ีหน่วยราชการทําการสุ่มตัวอย่างยาท่ีส่งมอบเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพหน่วยราชการจะทํา

หนังสือร้องขอตัวอย่างโดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย)จะต้องส่งยาเพ่ิมอีกตามจํานวนท่ีหน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์ และ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีท่ีพบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ
หน่วยราชการขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้ขายและ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป 

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเม่ือยาใกล้หมดอายุหรือเม่ือเกิดการเสื่อมสภาพด้วยประการ
ใดๆก่อนกําหนดโดยไม่มีเง่ือนไข 

4.5.5 กรณีเป็นยาท่ีต้องเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ต้องมีเอกสารแสดงและรับรองว่ามี ระบบ
การเก็บและจัดส่งยาเป็น cold chain system ท่ีได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ Good Storage Practice (GSP และ 
Good Distribution Practice (GDP) 

4.6 เอกสารอ่ืนๆ 
4.6.1 กรณียาท่ีเสนอไม่ใช่ยาต้นแบบ (original drugs) ต้องมีหนังสือแสดงการทดสอบ Bioequivalence 

ของยาท่ีเสนอราคาเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยวิธีการศึกษาต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใน
การศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ข้อนี้ระบุในกรณีท่ี
ตัวยาสําคัญของยาต้นแบบข้ึนทะเบียนก่อนปี พ.ศ.2535 และเป็นยาในกลุ่ม ดังนี้ 

ก. ยาท่ีระบุว่าอยู่ในกลุ่ม Biopharmaceutics Classification System (BCS) Class 3 หรือ 4 
ข. ยาท่ีมีดัชนีการรักษาแคบ (narrow therapeutic index drugs) 
ค. ยาท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศว่าต้องทําการศึกษา Bioequivalence เช่น ยา

คุมกําเนิดฉุกเฉิน zidovudine (azidothymidine,AZT) ยาในรูปแบบยาท่ีดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสําคัญ 
(modified release dosage Forms) เป็นต้น 

4.6.2 กรณีเป็นยาท่ีต้องละลายและ/หรือเจือจางก่อนใช้ ต้องมีผลการศึกษาความคงสภาพหลังการ                
ละลายและ/หรือเจือจาง ในตัวทําละลายต่างๆ  ครบถ้วนและสอดคล้องกับเอกสารกํากับยา 

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนด ดังนี้ 
4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการท่ีได้              

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกําหนดในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในช่วงเวลาของสัญญาจะซ้ือจะขาย 
4.7.3 กรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยท่ีได้รับยา 

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยา ท่ีมีประวัติถูกเรียกเก็บคืนโดยสํานักงาน     
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 



4.9 ข้อกําหนดคุณสมบัติทางเทคนิคหากมีข้อกําหนดเพ่ิมเติมนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกําหนดนี้      
จะต้องเป็นไปตามเภสัชตํารับท่ีอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุตํารายา พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 เมษายน  
พ.ศ. 2556 (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 10 มิถุนายน 2556) กรณีท่ีผลิตภัณฑ์ ยาใดใช้มาตรฐานเภสัชตํารับ
สูงกว่าท่ีถูกระบุกําหนดไว้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติจะรับไว้พิจารณา โดยให้ผู้เสนอนําสําเนา
รายละเอียดตํารับยาฉบับท่ีใช้อ้างอิงมาพร้อม 
 

5. การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) 

 รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 


