
( ส ำเนำ ) 

ประกำศจังหวัดหนองบัวล ำภู 
เร่ือง ประกวดรำคำซือ้เวชภัณฑย์ำจ ำนวน ๘ รำยกำร ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

 

                 จงัหวดัหนองบวัล ำภู มีควำมประสงคจ์ะประกวดรำคำซือ้เวชภณัฑย์ำจ ำนวน ๘ รำยกำร ดว้ยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) รำคำกลำงของงำนซือ้ในกำรประกวดรำคำครัง้นี ้เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๕,๖๒๖,๗๗๔.๘๕ บำท (หำ้ลำ้นหกแสนสองหมื่นหกพนัเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบสี่บำทแปดสิบหำ้สตำงค)์ ตำม
รำยกำร ดงันี ้

  

๑.  epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL 
solution for injection, ๐.๓ mL 
prefilled syr (GPU) 

จ ำนวน ๑,๓๔๔   Prefilled syr(๐.๓ มิลลิลิตร/
ml) 

๒.  fosfomycin ๔ g powder for 
solution for injection, ๑ vial (GPU) 

จ ำนวน ๑,๓๑๕   vial 

๓.  calcium chloride dihydrate 
๑๘.๓ mg/๑๐๐ mL + dextrose 
๑.๕ g/๑๐๐ mL + magnesium 
chloride hexahydrate ๕.๐๘ mg/
๑๐๐ mL + sodium chloride ๕๓๘ 
mg/๑๐๐ mL + sodium lactate 
๔๔๘ mg/๑๐๐ mL solution for 
peritoneal dialysis, ๕ L bag 
(GPU) 

จ ำนวน ๔๔๗   กลอ่ง/box(๒ ถงุ/bag(๕ 
ลิตร/litre)) 

๔.  phenytoin sodium ๑๐๐ mg 
prolonged-release capsule, hard, 
๑ capsule (GPU) 

จ ำนวน ๒๐๘,๔๐๐   capsule 

๕.  insulin aspart ๓๐ iu/๑ mL + 
insulin aspart protamine ๗๐ iu/๑ 

จ ำนวน ๒,๔๗๐   ตลบั/cartridge(๓ มิลลิลิตร/
ml) 



mL suspension for injection, ๓ mL 
cartridge (GPU) 
๖.  hydrocortisone ๑๐๐ mg 
powder for solution for injection, 
๑ vial (GPU) 

จ ำนวน ๘,๕๐๐   vial 

๗.  brimonidine tartrate ๑๕๐ mg/
๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ 
mL bottle (GPU) 

จ ำนวน ๑,๖๐๐   ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml) 

๘.  azilsartan medoxomil ๔๐ mg 
tablet, ๑ tablet (GPU) 

จ ำนวน ๒๘,๕๖๐   tablet 

 

 

                 ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งมีคณุสมบติั ดงัต่อไปนี ้
                 ๑. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงบักำรยื่นขอ้เสนอหรือท ำสญัญำกบัหน่วยงำนของรฐัไวช้ั่วครำว 
เนื่องจำกเป็นผูท้ี่ไม่ผ่ำนเกณฑก์ำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูป้ระกอบกำรตำมระเบียบที่รฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลงัก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถกูระบชุื่อไวใ้นบญัชีรำยชื่อผูท้ิง้งำนและไดแ้จง้เวียนชื่อใหเ้ป็นผูท้ิง้งำนของ
หน่วยงำนของรฐัในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิง้งำนเป็นหุน้ส่วน
ผูจ้ดักำร กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้รหิำร ผูม้ีอ  ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนัน้ดว้ย 

                 ๖. มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำร
บรหิำรพสัดภุำครฐัก ำหนดในรำชกิจจำนเุบกษำ 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผูม้ีอำชีพใหข้ำยพสัดทุี่ประกวดรำคำซือ้ดว้ยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกสด์งักลำ่ว 

                 ๘. ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนร์่วมกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรำยอ่ืนที่เขำ้ยื่นขอ้เสนอใหแ้ก่จงัหวดัหนองบวัล ำภู ณ 
วนัประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผูก้ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัขวำงกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรมใน
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้



                 ๙. ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิ์หรือควำมคุม้กนั ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศำลไทย เวน้แต่รฐับำลของผูย่ื้น
ขอ้เสนอไดม้ีค ำสั่งใหส้ละเอกสิทธิ์ควำมคุม้กนัเช่นว่ำนัน้ 

                 ๑๐. ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลำง 
 

                ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งยื่นขอ้เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ในวนัที่ ๖ 
สิงหำคม ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูส้นใจสำมำรถขอรบัเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์โดยดำวนโ์หลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบจดัซือ้
จดัจำ้งภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสต์ัง้แต่วนัที่ประกำศจนถึงก่อนวนัเสนอรำคำ 

                ผูส้นใจสำมำรถดรูำยละเอียดไดท้ี่เว็บไซต ์www.nbhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถำมทำงโทรศพัทห์มำยเลข ๐-๔๒๓๑-๑๙๙๙ ต่อ ๗๕๐๑ ในวนัและ
เวลำรำชกำร 
  
  

  ประกำศ ณ วนัที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 
 

  

  

  

  

  

  
 

ประสำน ชยัวิรตันะ  

(นำยประสำน ชยัวิรตันะ) 

ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบวัล ำภู 

ปฏิบติัรำชกำรแทนผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัหนองบวัล ำภู 

  
 

  

หมำยเหต ุ ผูป้ระกอบกำรสำมำรถจดัเตรียมเอกสำรประกอบกำรเสนอรำคำ (เอกสำรส่วนที่ ๑ และเอกสำรสว่นที่ 
๒) ในระบบ e-GP ไดต้ัง้แต่วนัที่ ขอรบัเอกสำรจนถึงวนัเสนอรำคำ 

ส ำเนำถกูตอ้ง  

  

ไพฑรูย ์ใบประเสรฐิ  

(นำยไพฑรูย ์ใบประเสรฐิ)  

 รองผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบวัล ำภู  



 

 ประกำศขึน้เว็บวนัที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

 โดย นำยไพฑรูย ์ใบประเสริฐ รองผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบวัล ำภู 
 เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) เลขที่ ๓๘/๒๕๖๓ 

 


