
ประกาศโรงพยาบาลปาย
เร่ือง ประกวดราคาฃื้อวัสดุยา Epoetin beta Recormon 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลปาย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุยา Epoetin beta Recormon ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงิน 
ท้ังส้ิน ๖๗๙,๔๙๒.๘๐ บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) ตามรายการ ดังน้ี 

ยารักษาโรคโลหิตจาง จำนวน ๘๐ กล่อง/box

(๔๑.๑๓.๑๔.๐๐ )

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เปีนบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไวิในบัญชีรายฃ่ือผู้ท้ังงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ังงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยฃน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลปาย ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืน 

ข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง



ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บใซต์ wvwv.paihospital.net หรือ www.§procurement.§o.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๖๙๙๐๓๑ ต่อ ๒๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ กันยายน

(นาย'วัฒน'ชัย วิเศ\

ผู้อำนวยการโรงพยาบาY ^ 9, .. V(1 v

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแมรองสอน

ผู้ใด้รับมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ท่ี ๒๔๗๗/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๓

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาฃื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)
เลขท่ี ๖/๒๕๖๔

การซื้อวัสดุยา Epoetin beta Recormon 
ตามประกาศ โรงพยาบาลปาย
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

โรงพยาบาลปาย ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ยารักษาโรคโลหิตจาง(๕๑.๑๓.๑๕.๐๐) จำนวน ๘๐ กล่อง/box

พัสดุที่จะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมี 
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมี 
ข้อแนะน่าและข้อกำหนด ดังต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จำกัดปริมาณ
๑.๔ แบบ'หนังสือค้ําประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยฃน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ยี่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเทียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง



๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราฃกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดขอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า 
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย

กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า 

น้ันต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ท่ีไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 

ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ิงรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ิงรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน 

สำเนาบัตรประจำตัวประขาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือลัญฃาติไทย พร้อมท้ังรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี



(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

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

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 

(๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 
อำนาจ1ซึ่งติดอากรแสตมป็ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
(๓) รายการพิจารณาท่ี ๑ ยารักษาโรคโลหิตจาง(๔๑ .(ริ) 6T). (ริ)(1̂ .00 )

(๓.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกับทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ัง 
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลปาย

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๔ วัน ต้ังแต่วับเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖0 วัน ในการส่ังซ้ือแต่ละ
คร้ัง โรงพยาบาลปายจะออกใบสั่งซื้อเป็นครั้ง  ๆไป และต้องส่งมอบของภายใน ๖๐ วัน หลังจากได้รับใบส่ังซ้ือ



๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ Epoetin beta Recormon ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ 
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราฃการ

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ๆลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน 
เอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 
ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เม่ือพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนชองเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายข่ือผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด 
รายข่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ 
ท้ังงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใข่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทำดังกล่าวและไดให้ความ 
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาชอง จังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี
(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว

กำหนด

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงใวิในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
๔. หลักเกณฑ์และสิทธในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

http://www.gprocurement.go.th


๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณา

จาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชองพัสดุท่ีจะชายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ไนประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคัญและความ 
แตกต่างน้ันไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเนินการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 
กรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิใม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายซ่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซ่ือผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเนินสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ จังหวัด มี 
สิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเนิน 
สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเนินเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเนินผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเนินผู้ 
ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเซ่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การ 
เสนอเอกสารอันเนินเท็จ หรือไข้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เนินต้น

ในกรณีท่ีผู้ย่ืน'ข้อเสนอรายท่ีเสนอ-ราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือจังหวัด จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไห้เสร็จสมบูรณ์ หากคำช้ีแจงไม่เนินท่ีรับฟ้งได้ จังหวัด มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ 
หรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าไข้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 

จากจังหวัด



๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ 
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น 
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืน 
ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด 
เรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง

เป็นผู้ประกอบการ SMEs
๕.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใข่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ถือ 
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัด 
จ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 

๖. การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันท่ีทำข้อตกลงซ้ือจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตาม 
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีท่ีผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด 
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา 
ค่าส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปน้ี

(๑) เงินสด
(๒) เข็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟทํ

น้ันขำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายข่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)



(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๔ วัน นับกัดจากวันท่ีผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัด จะจ่ายค่าส่ิงของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวง 

แล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือขายหรือ 
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซ้ือ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง

ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 
ทำข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความขำรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า นับกัดจากวันท่ี จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก่ไขให้ไข้การได้ดี
ดังเดิมภายใน วัน นับกัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความขำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๔๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเม่ือจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ แล้วเท่าน้ัน
๑๐.๒ เม่ือจังหวัดใต้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือส่ิงของตามการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือนำส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้อง 

นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิซยนาวี 
ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเข่นเดียวกับ 
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าทำ ให้บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ี 
มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน

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



๑๐.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเปีนหนังสือ 
ภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไวในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา 
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดไข้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เปีนผู้ท้ิง 
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิช่ัง๋ึจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง 

ซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต่อไปน้ีได้โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใข้ในการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง 
พอท่ีจะทำการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีซนะการจัดซ้ือหรือที่ได้รับการกัดเลือกมี 
ผลประโยซน่ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะ

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

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซ้ือ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการกัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการ 
กัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการกัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 
หรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ช่ัวคราว



คุณลักษณะเฉพาะของยา 

Epoetin beta Recormon 

โรงพยาบาลปาย

ช่ือยา Epoetin beta 5000 iu/300 mcl solution for injection in pre-filled Syringe, 300 mcl

prefilled syringe

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นน้ํายาปราศจากเช้ือใส ไม่มีสี บรรจุใน syringe พร้อมใช้ฉีดสำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือ ฉีด 

เข้าหลอดเลือดดำ

1.2 ใน 1 หลอด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Erythropoietin beta หรือ Epoetin beta 5,000 IU

1.3 ฉลากระบุวันผลิต, เดือน ปีท่ียาหมดอายุ, เลขท่ีผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างขัดเจนบน 

ภาชนะบรรจุ

1.4 วันหมดอายุของยาท่ีส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ส่งมอบ

1.5 ใบแสดงผลการวิเคราะห์ยาของผู้ผลิตหรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ระบุผลการวิเคราะห์ยา

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1 Identification test : ตรวจผ่านตามท่ีระบุไว้ใน finished product specification

2.2 ปริมาณตัวยาสำคัญ : 90.0-110.0 % of L.A. of Erythropoietin

2.6 Particulate matter

ขนาดอนุภาค ะะ 10 ไมครอน : ไม่เกิน 6,000 อนุภาค/ขนาดบรรจุ

ขนาดอนุภาค ร 25 ไมครอน : ไม่เกิน 600 อนุภาค/ขนาดบรรจุ

หมายเหตุ - Drug substance specification พิจารณาจากใบวิเคราะห์ของผู้ผลิต drug substance หรือใบ 

วิเคราะห์ drug substance ของผู้ผลิตยาสำเร็จรูปฉบับใดฉบับหนึ่ง โดยที่การตรวจวิเคราะห์ครบทุก หัวข้อท่ี 

กำหนด

2.3 pH

2.4 Sterility test

2.5 Bacterial endotoxins

: 7.0-7.4

: ตรวจผ่านตามทีระบุไว้ใน finished product specification 

: ตรวจผ่านตามท่ีระบุไว้ใน finished product specification

ลงซ่ือ......... .พฺ.แ:ฬ..ป.ฟ....................
(นางสาวป็ยะพรรณ สุวรรณราซ)

ารรมการ กรรมการ
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3. เง่ือนไขอื่นๆ

3.1 สำเนาภาพถ่ายเอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยา เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและ 

สำแดง (declare) แหล่งผลิต

3.1.1 ใบสำคัญการข้ึนทะเบียนตำรับยา (ย.2, ทย. 2, ทย.3, ทย.4 แล้วแต่กรณี)

3.1.1.1 ในกรณีท่ีเป็นยาท่ีผลิตในประเทศไทย (หมายถึง ทย.2)

3.1.1.2 ในกรณีท่ีเป็นยานำเข้าเพ่ือการแบ่งบรรจุ (หมายถึง ทย.ร)

3.1.1.3 ใบกรณีที่เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ (หมายถึง ทย.4)

3.1.2 คำขอข้ึนทะเบียน ทย.1/ย1 ของยาท่ีเสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามท่ีข้ึนทะเบียน (finished product specification) และ

ข้อกำหนดคุณภาพของวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีอยู่ระหว่างการ 

เปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องแนบ เอกสาร การขอแก้ไข (ย.5) มาพร้อม finished 

product specification และ/หรือ drug Substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวัน 

ประกาศฯ และไม่เกิน 2 ปี ณ วันประกาศฯ

3.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

3.2.1 กรณีท่ียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการ 

ผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตยา GMP-PIC/S หรือเทียบเท่า ของกระทรวง 

สาธารณสุข ในหมวดยาท่ีเสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบ โดยมีผลการรับรองถึง 

วันประกาศฯ

3.2.2 กรณีที่เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรอง

มาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา GMP-PIC/S หรือ US 

CGMP ของประเทศผู้ผลิตฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวัน

ประกาศฯ

3.3 สำเนาภาพถ่ายเอกสารคุณลักษณะของยาที่เสนอราคา

3.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต (Certification of analysis) ในยา 

รุ่นท่ีล่งเป็นตัวอย่างจากผู้ผลิตหรือหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

3.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ (Raw material) ของตัวยาสำคัญท่ีใข้ในการ 

ผลิตยารุ่นท่ีล่งเป็นตัวอย่างท้ังของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
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3.4 ยาที่เสนอเป็นยาที่บริษัทเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงมีเอกสารมาแสดง

3.5 ตัวอย่างยา

3.5.1 ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างยาอย่างน้อย 5 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามท่ีกำหนดในหัวข้อคุณสมบัติท่ัวไปข้างต้น สำหรับตัวอย่าง 

ดังกล่าวสถาบัน บำราศนราดูรขอสงวนลิทธึท่ี๋จะไม่คืนให้ผู้ขาย โดยผู้ขายจะเรียกร้องเงิน 

ค่าขดเขย ค่าของตัวอย่างดังกล่าวจากสถาบันบำราศนราดูรมิได้

3.6 หน่วยราขการขอสงวนลิทธี้ไม ่ร ับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่ม ีประวัต ิถ ูกเรียกเก็บคืนโดย 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประกาศสอบราคา

3.7 การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

3.7.1 อายุของยาท่ีส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

3.7.2 ยาทุกงวดท่ีส่งมอบจะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นท่ีส่ง 

มอบและใบวิเคราะห์วัตถุดิบท้ังของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยารุ่นท่ีส่งมอบ

3.7.3 ในกรณีท่ีหน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาท่ีส่งมอบ เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 

หน่วยราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้ขายจะต้องส่งยาเพิ่มอีกตามจำนวนที่ 

หน่วยราชการส่งตรวจ วิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 

ในกรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไป ตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราขการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้ขายและ/หรือผู้ผลิตในคร้ังต่อไป

3.7.4 ผู้ขายจะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อยาเกิดการเสื่อมสภาพก่อน 

กำหนด

3.7.5 บริษัทผู้จำหน่ายจะต้องมีระบบการจัดส่งยาและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ 

รับรอง Good Distribution Practice และ Good Storage Practice (Certificate of GDP 

และ GSP) ใน ผลิตภัณฑ์ ยาซีววัตถุ ซ่ึงต้องจัดส่งด้วยระบบห่วงโซ่ความเย็น

(Cold Chain System)

3.8 เอกสารอื่นๆ

3.8.1 ในกรณีข้ึนทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาภาพถ่ายผลการศึกษา 

Long term stability ตามท่ีย่ืนเพ่ิมเติมในทะเบียนยามาแสดง

(นางสาวปิยะพรรณ สุวรรณราช) (นางสาวศุภรัตน์ ทาวรรณะ)
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3.8.2 ในกรณีท่ีไม่ใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาท้ัง 3 ด้าน คือ

3.8.2.1 Quality part ต้องทำการศึกษาแบบ head to head เปรียบเทียบกับ 

Reference product

3.8.2.2 Non-clinical part ต้องแลดงข้อมูลท่ีไมใช่การศึกษาทางคลินิก ได้แก่ 

ข้อมูล Pharmacology, Toxicology ของผลิตภัณฑ์ท่ีน่ามาเสนอขาย

3.8.2.3 Clinical part ต้องแสดงข้อมูลการศึกษาทางคลินิก ได้แก่ PK Studies, PD 

Studies, Efficacy Safety Studies and เทาทกนทogenicity study

3.8.2.4 มีแผนการติดตามการใช้ยาหลังจากยาออกสู่ท้องตลาด 

(Risk Management Plan)

3.8.3ในกรณีท่ีมิใช่ยาต้นแบบจะต้องมีเอกสารแสดงข้อบ่งใช้ของยาท่ีผ่านการรับรองจาก 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ีแสดงว่ายาน้ันมีข้อบ่งใช้ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ 

เทียบเท่ากับ ยาต้นแบบในขนาดยาท่ีใข้ในการรักษาเท่ากันรวมท้ังการแจ้งเตือนการใช้ยาไว้ 

ในฉลากและท่ี เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือนเป็นไปตามประกาศกระทรวง 

สาธารณสุข ต้องมีรายงานการศึกษาการเกิด Pure Red Cell Aplasia ของยา ซ่ึงเป็นอาการ 

อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาท่ีรุนแรงโดยจะต้องมีการศึกษาติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี

เสนอราคาผู้ฃาย)ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

3.9.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยาน้ีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทยํไม่เป็นไปตาม 

มาตรฐานข้อกำหนด

3.9.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดน้ีถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาด โดยสำนักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยาในช่วงเวลาของสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จำกัดปริมาณ

3.9.3 กรณีพบปีญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยท่ีได้รับยา

3.9.4 กรณีท่ีคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดของสถาบันปาราศนราดูร พิจารณาดัด 

ยาออกจากบัญชียาของสถาบัน สถาบันน่าราศนราดูรฃอยกเลิกการส่ังซ้ือยาในงวดต่อๆไป

ลง'ซ ื่อ .^ rCน้น้ีน้ี^:โบ่รโโ..................ประธานกรรมการ
4น ้^ Tน่ายดถ เหลืองธนะโภค)

..นี้!.'บ่.บ่.,บ ่...................กรรมการ ลงซ่ือ............................................ กรรมการ
(นางสาวปิยะพรรณ สุวรรณราซ) (นางสาวศุภรัตน์ ทาวรรณะ)


