
 
 

 

   
 
                                                        

                                                                 ประกาศสถาบันโรคผิวหนัง 
                   เรือ่ง  สอบราคาซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ 
                                                              -------------------------------------- 
  ด้วยสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (ของใช้เภสัชกรรม) แบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ จ านวน 17 รายการ ดังนี้   

1. ขวดคอสเมติกสีชมพู  ขนาด 240 ซี.ซี.            จ านวน 20,000  ใบ 
2. ขวดคอสเมติกสีน้ าตาล  ขนาด 240 ซี.ซี.          จ านวน 30,000 ใบ  
3. ขวดคอสเมติกสีใส  ขนาด 240 ซี.ซี.          จ านวน  2 5,000 ใบ  
4. ขวดคอสเมติกสีขาวขุ่น  ขนาด 240 ซี.ซี.          จ านวน   2,000 ใบ 
5. ขวดคอสเมติกสีชมพู  ขนาด 120 ซี.ซี.          จ านวน   5,000 ใบ 
6. ขวดคอสเมติกสีน้ าตาล  ขนาด 120 ซี.ซี.          จ านวน   2,000 ใบ 
7. ขวดคอสเมติกสีชมพู  ขนาด   60 ซี.ซี.          จ านวน   1,000 ใบ                                                        

  8. ขวดคอสเมติกสีใส  ขนาด   60 ซี.ซี.          จ านวน   2,000 ใบ 
  9. ขวดพลาสติก (คละสีฝา) ขนาด 240 ซี.ซี.          จ านวน 20,000 ใบ  
      สีฟ้า, สีขาว, สีแดง, สีเหลือง 
                    10. ขวดพลาสติก   ขนาด 120 ซี.ซี.          จ านวน   2,000 ใบ 
                    11. ขวดโลชั่น    ขนาด   50 ซี.ซี.          จ านวน 10,000 ใบ  
                    12. ขวดแก้วสีชา             ขนาด 120 ซี.ซี.          จ านวน  10,000 ใบ  
                    13. ขวดแก้วสีชา             ขนาด   60 ซี.ซี.          จ านวน 10,000 ใบ  
                    14. ขวดแก้วสีชาพร้อม Dropper  ขนาด   30 ซี.ซี.          จ านวน 30,000 ใบ  
                         และพลาสติกแค็ป 
                    15. กระปุกพลาสติก (คละสีฝา)    ขนาด 150 กรัม           จ านวน   80,000 ใบ 
      สีม่วง, สีฟ้า, สีเขียว, สีน้ าตาล, สีส้ม, สีแดง, สีเหลือง  
                    16. ตลับพลาสติก (คละสี)           ขนาด 15 กรัม คุณภาพ จ านวน 30,000  ใบ 
                         สีเขียว, สีฟ้า, สีชมพู, สีน้ าเงิน 
                    17. ตลับพลาสติก (คละสี)   ขนาด 30 กรัม คุณภาพ จ านวน  20,000  ใบ 
                         สีเขียว, สีฟ้า, สีชมพู, สีน้ าเงิน 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
  2.  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล  
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สถาบัน - 
โรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
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  5.  สถาบันฯ จะออกหนังสือสั่งซื้อให้เป็นคราวๆ ไป 
  6.   ผู้เสนอราคาจะต้องท าหนังสือรับรองบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม                 
และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็นปัจจุบัน  แนบมาพร้อมวันยื่นซอง  

7.  ผู้เสนอราคาจะต้องแยกซองเสนอราคา โดยปิดผนึกให้เรียบร้อยออกจากเอกสารส่วนอื่น  ๆ 
  ก าหนดรับและยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 สิงหาคม 2556  ในวันและเวลาราชการ   
ณ  งานพัสด ุชั้น 4 สถาบันโรคผิวหนัง 
  ก าหนดเปิดซองสอบราคา วันที่  2 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  
ณ งานพัสด ุชั้น 4 สถาบันโรคผิวหนัง 
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 4 สถาบันโรคผิวหนัง เลขที่ 420/7  
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 – 30 สิงหาคม 2556 หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง 
Web Site  ของสถาบันโรคผิวหนัง ชื่อ www.inderm.go.th หรือกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th  
และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 2354 8033 ในวันและเวลาราชการ 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2556 
                                                       (ลงชื่อ)  จินดา  โรจน์เมธินทร์ 

                          (นายจินดา  โรจนเมธินทร์)                                                    
                                             นายแพทยเ์ชีย่วชาญด้านเวชกรรม  สาขาตจวิทยา  

              รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการสถาบันโรคผิวหนงั  
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
         ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
๑.ชื่อโครงการ - สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ของใช้เภสัชกรรม) แบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ 
                /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันโรคผิวหนัง        . 
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๙๐,๕๐๐.- บาท         . 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖          .                                                                     
     เป็นเงิน ๑,๗๙๐,๕๐๐.- บาท (ตามเอกสารที่แนบมา)                   .    
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
   - ใช้ราคาท่ีเคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมา           .  
   - ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ปรับเพิ่มราคาอีกร้อยละ ๕         . 
   ๔.๑ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  . 
๕. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   นายพินิจ  ม่วงบุญ       .     
 


