
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
เร่ือง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำบวบ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว๒0แท2)

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-เวเปปเกฐ) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เนินเงินท้ัง 
ส้ิน ๑,๐๔๓,๒๕๐.๐0 บาท (หน่ึงล้านส่ีหม่ืนสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังน้ี 

เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ
ยาฉีดอินซูลินชนิดผสม (?โ6เาก1X6ป เกรนแก) ประกอบด้วยตัวยา ๓๐'“/อ ร0๒เว๒ เกรนแก & ๗๐'“/อ 

เรอเวเาลก6 เทรบแก ๑๐๐ เข/โทเ. บรรจุ ๓ ๓1 ต่อ หเล1ร จำนวน ๓,๐๐๐ X ๕ หเ3เ.5 
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เนินบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เนินบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเนินผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เนินบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ึอผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เนินผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเนินหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๗. เนินบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เนินผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัน 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เนินผู้กระทำการอันเนินการขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้

๙. ไม่เนินผู้ได้รับเอกลิทธ่ํหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกลิทธ้ิความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (^๒^โ๐กเ0 
(วิ๐ท6โก๓ 6กเ: กโ๐0นโ6๓ 6ก1; -. 6 - (วิ!3) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.



ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวนเหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ เาป:!ว://!:เาลพล1เา05.ท61: หรือ พพพ.ฐเวเ'๐(ะนโ6โท6ก{.ฐอ/ปา 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๖๓๑๑๒๒-๔ ต่อ ๑๒๐ ในวันและเวลาราฃการ

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔

1 1,,3เ̂  11
ผู้อำนวยการโร!^ยาบาลธวัขบุรี 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ 6-6? ได้ต้ังแต่'วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปปเทฐ)
เลขท รอ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๑๑๖๑ 

การซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ 
ตามประกาศ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลธวัซบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ
ยาฉีดอินซูลินชนิดผสม (กโ6 ทา1X601 เทรช[เท) ประกอบด้วยตัวยา ๓๐0/0 ร๐๒เว๒ เทรช[เท &

๗๐96 เรอเวเาลท6 เทรช[เท ๑๐๐ Iบ/ทา[. บรรจุ ๓ ทา[ ต่อ Vเล[ร จำนวน ๓,๐๐๐ X ๕  Vเล[ร 
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นชองแท้ ชองใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นชองเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที 
และม่คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว่ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ฉบับนี้โดยม่ช้อแนะน่าและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑ .  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑ .๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวิในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑ .๓ สัญญาจะซื้อจะชายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
๑ .๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑ .๕  บทนิยาม

(๑) ผู้ม่ผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การชัดขวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรม 

๑ .๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ ม่ความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นช้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน 

ชองรัฐไว้ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประกอบการตามระเบียบที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศชอง 
กรมบัญชีกลาง

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
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https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
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-๒-
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไวในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็น 

ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน 
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ 

ให้แก่ จังหวัด ณ จันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ 
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีดำสั่งให้สละเอกสิทธและความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
([ปอบ!:โ๐ทเก (วิ๐V6โททา6 ท1: กโ๐(ะชโ6 ทา6 ทป 6 - (วิก) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.® ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี 
ผู้ถึอหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ 
ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร 
ประจำตัวประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถึอสัญชาติไทย พร้อม 
ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น 
สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวีใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(๔.๒) สำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทิ้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑ .๖ (๑ ) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ กอก 1=1๒ 
(ก๐โ!:ลเว๒ อ๐(ะชทา6 ท1: ก๐โทาล!:)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ 
ในข้อ ๑ .๖ (๑ ) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ กอก เฯ๒ (ก๐โ!:ลเว๒ 
อ๐(ะชทา6 ท!: ก๐โทาล!:)
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๓ . ๒ ส่วนท ี่ ๒ อย่างน้อยต้องม ีเอกสารดังต่อไปน ี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบ 
หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตม'ป้ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ 
อำนาจ ฑั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔ 
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑ .๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ กอ!ะ 1=1๒ 
(ก๐โ!:ลเว๒ อ๐(ะชทา6 ท'!: ก๐โทาล!:)

ทั้งนั้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 
๒ ครบล้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ 
ในข้อ ๑ .๖(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ กอก เฯ๒ (ก๐โ!:ลเว๒ 
อ๐(ะชทา6ท'!: ก๐โทาล'!:)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้อง 
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบล้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย 
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ กอก กเ๒ (ก๐โ!:ลเว๒ อ๐(ะชทา6ท'!: ก๐โทาล!:)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ 
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ล้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน 
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด 
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว จนกระทั้งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลธวัซบุรี

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๔ วัน นับลัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ยาฉีดอินซูลินชนิดผสม (กโ6๓1x601 เทรช(เท) ประกอบด้วยตัวยา ๓๐'0 /0  ร๐๒เว๒ เทรช(เท ๗๐'0 /0  

เรอเวเาลท6 เทรช(เท ๑๐๐ เช /  ทา(- บรรจุ ๓ ทา( ต่อ Vเล(ร จำนวน ๓,๐๐๐ X ๔ Vเล(ร ไปพร้อมการเสนอราคา 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยืด 
ไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนา 
ถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะฃอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน่าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๔ วัน

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ ขุด และ/หรือ
รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ จังหวัด กำหนด โดยลงลายมีอผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา 
(ล้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือน่ามาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตาม 
แบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑ ๖ .๓ ๐ น. ณ โรงพยาบาลธวัซบุรี
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ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด  ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ 
หรือไม่ใช้แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเช้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น 
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาใน 
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ 
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท กอ!ะ 1=1๒ (ก๐โ!:ลเว๒ อ๐(ะช๓ 6ท!: ก๐โทาล!:) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ 
ครบล้วน ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร กอก 1=1๒ ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (ชเว๒ลป) 
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายอื่น ตามข้อ ๑ .๔ (๑ )หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ 
ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑ .๔ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณา 
ลงโทษ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทั้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใข่เป็น 
ผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได็ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด 

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนั้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว่ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ล้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลา ที่กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวิในเว็บไซต์ V\/V\/ผญเวโ๐๐ชโ6 ทา6ท!:ญ๐.!:เา 
๕. หลักเกณฑ์และสิทธึ๋ในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด

จะพิจารณาจาก ราคารวม
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๕ . ๓  หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด 
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียด 
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่ 
สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่ม่ผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ 
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕ . ๔  จังหวัดสงวนสิทธไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ม่การผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายซื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือม่ผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

๕ . ๕  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดม่สิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอขี้แจงข้อเท็จจริง 
เพิ่มเติมได้ จังหวัด ม่สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม 
หรือไม่ถูกต้อง

๕ . ๖  จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเสือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ 
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ 
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง 
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ 
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเสือกหรือไม่ก็ตาม หากม่เหตุที่เซื่อถือ 
ได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซื่อบุคคลธรรมดา หรือ 
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซื้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
สามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค0าซื้แจงไม่เป็นที่รับพิง 
ได้ จังหวัด ม่สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ม่ 
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕ . ๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่าม่การกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเสือกม่ 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือม่ล่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ 
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ 
เสนอราคา
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๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการ 
ทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑ .๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑ .๓ หรือทำข้อตกลงเป็น 
หนังสือ กับจังหวัดภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน 
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว่ในขณะทำสัญญา โดยไข้ 
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราพิทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราพิทํลงวันที่ที่ไข้เช็คหรือ

ดราพิทํนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่

คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่ 
กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ 
ไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนั้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซนะการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ชาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนั้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับ

มอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าไข้จ่าย 
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการดัดเสือกให้เป็นผู้ชาย เม่ือผู้ชายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตาม 
สัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บี้ หรือ 

ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑ .๓ 
หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น 
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก่ไขให้ไข้การได้คืดังเดิมภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งบี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินบำรุงของ

โรงพยาบาลธวัซบุรี
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การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก 

เงินบำรุงของโรงพยาบาลธวัซบุรี แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือส่ิงของ 

ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน่าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ 
ของนั้นต้องน่าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การล่งเสริมการพาณิซยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือน่าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม 
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ 
เซ่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก 
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า 
ด้วยการล่งเสริมการพาณิซยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้ดัดเลือกแล้ว ไม่ไปท่าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น 
หนังลือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ไนข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจาก 
ผู้ออกหนังลือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเลืยหายอื่น (ล้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ 
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังลือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕  ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ 
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น 
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าไข้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ 
เรียกร้องค่าเลืยหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะไข้ในการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่ 
เพียงพอที่จะท่าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระท่าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ซนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ 
ดัดเลือกมีผลประโยซน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระท่าการทุจริตอื่นใดใน 
การเสนอราคา

(๓) การท่าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือ 
กระทบต่อประโยซน้สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ



-๘-
๑©. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบีติ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว่โดยเคร่งครัด

©๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่บข้อเสนอที่ได้รับการ 

คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม'ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่น 

ข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว



ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ

๑. ความต้องการ
ยาฉีดอินซูลินขนิดผสม (โ3!'6๓1X601 เกรบ[เก)

ประกอบด้วยตัวยา ๓๐96 5๐๒1ว๒ เกรน[เก & ๗๐96 เรอเวเาลก6 เกรน[เก ๑๐๐ เบ/๓เ. บรรจุ ๓ กกI ต่อ หเฮ[ร 

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน
เพื่อใช้บำบัดรักษาผู้ปวยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลธวัชบุรี 

๓ .  คุณสมบัติท่ัวไป
๑ . เป็นยานํ้าแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ ลีขาวอุ่น
๒. ประกอบด้วยตัวยา เกรน[เท เาน๓ ลท ชนิดชีวะสังเคราะห์ผลิตด้วยกระบวนการ โ[600๓เวเกอ๒ อผ/\

มีความบริสุทธิ้ซนิด เฬ๐ก๐๐๐๓เว๐กอก1: ประกอบด้วยอินซูลินใส (5๐[นเว[อ เกรน[เก) ร้อยละ ๓๐ และ เร๐เวเาลทอ 
เกรน[เก ร้อยละ ๗๐ (อัตรา ๓ : ๗) ในปริมาณ ๑๐๐ Iบ/๓ เ ปริมาตร ๓ ๓1

๓. บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อชนิดแก้ว IV)ว6 I ปิดสนิทฟ้องกันอากาศแบบ [บุ)ว[อ
๐๒รอ

๔. มีฉลากระบุวันผลิต , เดือน ปี ที่ยาหมดอายุ, เลขที่ผลิต 1 เลขทะเบียนตำรับยา และแหล่งที,มาชอง 
เกรน[เท ไว้ชัดเจนปรากฏบนภาชนะบรรจุ

๔. มีช้อความแจ้งเดือน ให้จัดเก็บยาที่อุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงการแช่แข็ง (/๒๐๒ 
บุออ/เก5) บนบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุยา

๖. ปากกาฉีดอินซูลินที่ใช้กับยาควรเป็นวัสดุที่มีความทนทาน สะดวกในการงาน และสามารถปรับขนาด 
ฉีดได้ทีละ ๑ ยูนิต โดยปรับขนาดยาได้สูงสุดถึง ๖๐ ยูนิต ต่อการฉีด ๑ คร้ัง ปากกาต้องมีกลไกแก้ไขเมื่อปรับขนาด 
ผิดเพื่อมิให้เกิดความสูญเสียของตัวยา

๗. ปากกาฉีดอินซูลิน ต้องมีความทนทานต่อการใช้งาน โดยต้องมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากลเพื่อ 
แสดงให้เห็นว่า มีความเที่ยงตรงและทนทานไม่น้อยกว่า ๔ ปีของการใช้งาน ตลอดจนสามารถแสดงความถูกต้อง 
ในการนำล่งยาที่ ๑ นกเบุ ๓๐ นก!บุ และ ๖๐ นก!1:ตามมาตรฐาน 150 0น1๐เอ[เก6 ๑๑๖๐๘ (๖โ [วอก เก]อ๐บุ๐ท

(นางสาวอภิญญา ศรีอุดร)

(ลงขื่อ) .ใบับั'เ1โ:........ไว้.บั!...... กรรมการ
(นางสาวประภัสสร มะคำ)

(ลงขื่อ)......ใ!:!ฒ  . ฒ เ ฟ่^.สไ น .. .  ..กรรมการ
(นางปาลิกา เมธีปฏิภาน)



-๒-
คุณสมบัติทางเทคนิค
๑. 1๐1อกปศ๐ลปอก 
๒. ปริมาณตัวยาสำคัญ 
๓. เวแ 
๔. 51:6โ1111:7 
๔. 2 !ก๐ ๐๐ก๒ ก):
๖. 8 ล๐๒ โ!ล) 6 0 0 1 ๐1:๐X1กร 
๗. 1 1๓ 11: ๐) เา!ฐเา ๓ ๐ ๒ ๐ น[ลโ' ผ 6 เ3 เา) เวโ๐๒ !กร 
๘. 8 6 ๒๒๐1 รนเวร๒ ท๐6 ร 

/\๒๑ ๐)6 5 3 ๓ 1๐1๐ เกรน[เก 
0 1 : เา 6  โร

๙. ร๒ โ![เ1:7 *65*

ตรวจผ่านตามที่ระบุใน ค ก!รเา6๐) เวโ๐๐)น๐1: รเว6๐!ภ๔3ปเ0(า 
๙๔ -๑๐๔ 961-./ป ๙  บร? เกรน[เก เาบ๓ ลก นก!1: (ท 6ล๐เา ๓ [
๗ - ๗.๔ 
ตรวจผ่าน
ไม เ่กิน ๐ .๐๔  ๓ ฐ/๑ 0๐ เกรน[เก เาน๓ ลก นก!'[ร
ไม่มากกว่า ๘๐ 60๐1๐๒x10 นก!1/๑ ๐ ๐  เกรน[เท เาน๓ ลก นก!๒
ไม่มากกว่า ๓.๐ 96

ตรวจผ่านตามที่ระบุใน คก!รเา6๐1 ?โ๐๐๒๐) 5|ว6๐!11๐ล)!0 ก 
ตรวจผ่านตามที่ระบุใน ?!ก!รเา6๐1 ?โ๐๐เน๐): 5|ว6๐!11๐ล)1๐ก 
ตรวจผ่านตามที่ระบุใน ? เก!รเา6๐) ? โ๐๐)น๐1: รเว6๐111๐31:1๐0

เงื่อนไขอื่น ๆ
๑. สำเนาภาพถ่ายเอกสารการได้รับอบุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย และสำแดง 

(๐)6๐๒โ6) แหล่งผลิต ได้แก่
๑.๑ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา (ทย.๒ , ทย.๓ ,  ทย.๔ แล้วแต่กรณี)

๑.๑.๑ ในกรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย (หมายถึง ทย.๒)
๑.๑.๒ ในกรณีที่เบีนยานำเข้าเพื่อเบีนการแบ่งบรรจุ (หมายถึง ทย.๓)
๑.๑.๓ ในกรณีที่เบีนยานำเข้าจากต่างประเทศ (หมายถึง ฑย.๔)

๑.๒ ใบคำขอขึ้นทะเบียนยา ทย.๑ ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ (กิก!ร1า6๐) เวโ๐๐)น๐1: ร|ว6๐111๐3)10ก) กรณีอยู่ระหว่างแลกเปลี่ยนแกไข 
เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารหรือสำเนาภาพถ่ายการขอแกิไขมาพร้อม คโาเรเาร๐) เวโ๐๐)น๐1: 5เว6๐!*1๐3)!๐ก

๒. ในกรณีที่ผลิตยาในประเทศไทย ผู้ผลิตจะต้องมีสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีในการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (ธ ^ ? ) ในหมวดยาที่เสนอขาย ในกรณีเป็นยา 
นำเข้าจากต่างประเทศผู้ผลิตต้องมีหนังสือสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการผลิตที่ดีในการผลิตยาของประเทศผู้ผลิตหรือ 06๒11๐3๒ ๙  เวเาลโ๓3๐6น)!๐ล) เวโ๐๐)บ๐):5 พร้อมทั้งระบุ 
แหล่งกำเนิดหรือประเทศผลิตด้วย

๓. สำเนาภาพถ่ายเอกสารคุณลักษณะของยาที่เสนอราคา
๓.๑ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต (06โ)111๐3)!๐ก ๙  3 0 3 )7 5 1 5 ) ในยารุ่นที่

ส่งเป็นตัวอย่าง
๓.๒ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ (8ลผ ๓ ล๒ โ!ล)) ของตัวยาสำคัญที่ใข้ในการผลิตยา 

รุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

(ลงซื่อ).............................................ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิญญา ศรีอุดร)

(ลงซ ื่อ )....^โ)^!^........ ใ!;.?.ใ กรรมการ
(นางสาวประภัสสร มะคำ)

(ลงซื่อ)...... ใ!.ไ^ใ . ไ . ฟ ้ เ . . ก ร ร ม ก า ร
(นางปาลิกา เมธีปฏิภาน)



-๓-
๔. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างยาอย่างน้อย ๑ หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียดไต้ 

ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น 
๔. การประกันคุณภาพของยาที่ส่งมอบ

๕.๑ อายุของยาที่ส่งมอบต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ 
๔.๒ ยาทุกงวดที่ส่งมอบจะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบของ 

ผู้ผลิตและใบวิเคราะห์วัตถุดิบของผู้ผลิตวัตถุดิบที่ใข้ผลิตยารุ่นที่ส่งมอบ
๔.๓ในกรณีที่หน่วยงานราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 

หน่วยงานราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้ขายจะต้องส่งยาเพิ่มอีกตามจำนวนที่หน่วยงานราฃการส่ง 
ตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ในกรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตาม 
คุณลักษณะเฉพาะ หน่วยงานราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาตังกล่าวของผู้ขายและ/หรือ 
ผู้ผลิตในคร้ังต่อไป

๔.๔ ผู้ขายจะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้วยประการใดๆ
ก่อนกำหนด

๖. ในกรณีขึ้นทะเบียนยามากกว่า ๒ ปี จะต้องมีสำเนาภาพถ่ายผลการศึกษา แอกรู แอโทก รปฮเวแเปV 
ตามที่ยื่นเพิ่มเติมในทะเบียนมาแสดง

๗. ข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคหากมีข้อกำหนเพิ่มเติมนอกเหนือหรือเปลี่ยนไปจากที่กำหนดนี้ จะต้อง 
เป็นไปตามเภสัชตำรับที่อยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๔๖ เรื่องระบุตำรับยา

๘. การรับรองสำเนาเอกสารตามหัวข้อ ๑.๑ , ๑ . ๒,  ๒,  ๓.๑ , ๓.๒ และ ๖ นอกจากจะต้องรับรองสำเนา 
โดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอำนาจแล้ว จะต้องรับรองสำเนาเพิ่มเติม'โดยเภสัชผู้มี'หน้าที่ปฏิบัติการ 
ตามกรณีดังต่อไปนี้

๘.๑ ในกรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย จะต้องรับรองเพิ่มเติมโดยเภสัชกรชั้นหนึ่งผู้มีหน้าที่ 
ปฏิบัติการตาม พรบ.ยา ๒๔๑๐ มาตรา ๓๘

๘.๒ ในกรณีที่เป็นยาที่นำเข้า จะต้องรับรองเพิ่มเติมโดยเภสัชกรชั้นหนึ่งผู้มีหน้าที่ปฏินิติการตาม 
พรบ.ยา ๒๔๑๐ มาตรา ๔๔

๙. ผู้ขายจะต้องสนับสบุนปากกาและเข็มสำหรับฉีดอินซูลินตลอดการสั่งซื้อและรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้ 
หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพก่อนกำหนด ถ้าอุปกรณีที่มีบีญหาสามารถยกเลิกสัญญาไต้

๑๐. กรณีเป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย หรือนำเข้าที่ไมใช่ยาต้นแบบ ต้องมีการศึกษา แากทานทอรู6 กเอ่แV 
ของยาที่เสนอเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ อย่างน้อย ๖ เดือน เพื่อยืนยันความปลอดภัยของยา

โรงงานที่ไต้รับการรับรองคุณภาพ หมายความว่า โรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ 
มอก. ๙๐๐๑. หรือ มอก.๙๐๐๒ ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน 150 หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง 
ระบบงาน (อ0อโ60แแลปอก)

(ลงซื่อ)..................น ิ.? ! ^ ) ............ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิญญา ศรีอุดร)

(ลฬ ่อ) * ‘ซ ์   ..กรรมการ
(นางสาวประภัสสร มะคำ)

(ลงซ่ือ).. ...รั). ใ . !โฑ.......... ฟ ใ้!แฒ1.. .กรรมการ
(นางปาลิกา เมธีปฏิภาน)



ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ขื่อโครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ
คือ ยาฉีดอินซูลินชนิดผสม (เ^ธโฑ^อช เกรน[เท) ประกอบด้วยตัวยา ๓๐96 5๐๒เว๒ เกรนแก & 

๗๐'96 เรอเวเาลท6 เกรน[เก ๑๐๐ Iบ/กก[. บรรจุ ๓ ๓ [ ต่อ VIล[ร จำนวน ๓ , ๐๐๐ X ๔ พ่อ[ร 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑ , ๐๔๓,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสามพันสองร้อยห้าลิบบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
เนินเงิน ๑,๐๔๓,๒๕๐.-บาท ราคา/หน่วย ๓๔๗.๗๔ บาท ต่อ ๔ ฬลเ5
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาอ้างอิงยาระดับเขต เขตสุขภาพที่ ๗ นิงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๔. รายขื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ นางสาวอภิญญา ศรีอุดร เภสัขกรปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวประภัสสร มะคำ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน กรรมการ
๔.๓ นางปาลิกา เมธีปฏิภาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน กรรมการ


