
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference ะ TOR)
โครงการประกวดราคาจัดซ้ือยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพท่ี ๑ จำนวน ๔๕ รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(โดยโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่)

๑. ความเป็นมา
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ม ีความประสงค ์จะประกวดราซ ื้อยาร่วมระด ับเขต เขตสุขภาพที่ ๑ จำนวน ๔๕ รายการ สำหรับใช้โนการ 
รักษาพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑ ประจำป ี ๒๕๖๕ ด ้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซ่ึงมี 
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ที ่ รายการยา จำนวน
๑ acitretin ๒๕ mg capsule ๖๖,๖๐๐ capsule
๒ aflibercept ๔๐ mg/® mL solution for injection, ๐.๒๗๘ mL ๑๙๐ vial
๓ alteplase ๕๐ mg powder and solvent for solution for 

injection/infusion
๑,๒๕๕ vial

azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet ๑๒๓,๗๖๐ tablet
๕ budesonide ๑๖๐ meg/® dose + formoterol fumarate dihydrate 

๔.๕ meg/® dose inhalation powder, ๖๐ dose inhalation
๒๐,๘๘๐ bottle

๖ Peritoneal dialysis solution with ๑.๕% dextrose ๒,๐๐๐ ml 
น้ีายาล้างไตทางซ่องท้อง

๔๑,๕๖๘ bag

๗ Peritoneal dialysis solution with ๑.๕% dextrose ๕,๐๐๐ ml 
น้ํายาล้างไตทางซ่องท้องชนิดใช้กับเครื่องล้างไตทางซ่องท้องอัตโนนัติ

๓๒,๓๒๐ bag

๘ dabigatran etexilate ๑๑๐ mg capsule ๑๔๙,๗๐๐ capsule
๙ dapagliflozin ๑๐ mg + metformin hydrochloride ๑ g prolonged- 

release tablet
๑๒๒,๖๔๐ tablet

๑๐ dapagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet ๑๗๙,๔๐๐ tablet

(ริ)(5) denosumab ๖๐ mg/® mL solution for injection, ๑ mL prefilled 
syring

๓๓๕ syringe

๑๒ desferrioxamine mesylate ๕๐๐ mg powder for solution for 
injection/infusion

๕๙,๒๕๐ vial

๑๓ desflurane ๑๐๐ mL/®oo mL inhalation vapour, liquid, ๒๔๐ mL ๑,๔๗๘ bottle
๑(ริ!! desmopressin acetate ๑๐๐ meg tablet ๒๙,๑๐๐ tablet

ร)๕ dutasteride ๕๐๐ meg + tamsulosin hydrochloride ๔๐๐ meg 
modified-release capsule

๑๐๘,๙๐๐ capsule

๑๖ empagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet ๘๒,๙๕๐ tablet

๑๗ entacapone...



- ๒ -

ที ่ รายการยา จำนวน
๑๗ entacapone ๒๐๐ mg film-coated tablet ๒๙๒,๐๐๐ tablet
๑ epoetin beta ๔๐๐๐ ๒/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ ทาL 

prefilled syr
๙,๔๑๐ syringe

๑๙ ertapenem ๑ g powder for concentrate for solution for infusion ๑๓,๔๗๑ vial
๒๐ fluticasone furoate ๒๗.๔ meg/® dose nasal spray, suspension, 

๑๒๐ dose bottle
๔๙,๐๒๑ bottle

๒๑ fluticasone propionate ๒๔๐ meg/® dose + salmeterol ๒๔ 
meg/® dose pressurised inhalation, suspension, ๑๒๐ dose 

actuation

๑๙,๐๔๐ bottle

๒๒ fluticasone propionate ๒๔๐ ทาeg/๑ dose + salmeterol ๔๐ 
meg/® dose inhalation powder, pre-dispensed, ๖๐ dose 
inhalation

๒๔,๘๔๐ bottle

๒๓ gemigliptin ๔๐ mg film-coated tablet ๓๐๓,๔๒๐ tablet
๒๔ insulin aspart ๑๐๐ ๒/๑ mL solution for injection, ๓ mL 

cartridge
๑๙,๐๐๐ cartridge

๒๔ insulin glargine ๓๐๐ ๒/® mL solution for injection, ๑.๔ mL 
prefilled pen

๑๘,๒๐๐ pen

๒๖ lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet ๒๔๔,๓๖๐ tablet
๒๗ leuprorelin acetate ๑๑.๒๔ mg powder and solvent for 

prolonged-release suspension for injection, ๑ prefilled syring
๗๔๐ vial

๒๘ limaprost ๔ meg tablet ๑๑๔,๔๐๐ tablet

๒๙ liraglutide ๑๘ ทาg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled 
pen

๒,๖๗๐ vial

๓0 nilotinib ๑๔๐ mg capsule ๔,๔๘๐ capsule
๓๑ nintedanib ๑๔๐ mg capsule ๓,๐๐๐ capsule

๓๒ osimertinib ๘๐ mg film-coated tablet ๒,๗๐๐ tablet

๓๓ panitumumab ๑๐๐ mgA£ mL concentrate for solution for 

infusion, ๔ mL

๓๔๒ vial

๓๔ parecoxib ๔๐ mg powder for solution for injection ๑๑,๙๐๐ vial

๓๔ perindopril arginine ๔ mg film-coated tablet ๒๓๔,๐๐๐ tablet

๓๖ pertuzumab ๔๒๐ m g /^  mL concentrate for solution for 
infusion, ๑๔ mL

๗๐ vial

๓๗ phenytoin ๔๐ mg chewable tablet ๔๒๐,๐๐๐ tablet

๓๘ regorafenib ๔๐ mg film-coated tablet ๑,๓๔๔ tablet

๓๙ rituximab...



-al

ที ่ รายการยา จำนวน
๓๙ rituximab ๑.๔ §/๑๑.๗ ml_ solution for injection, ๑๑.๗ ทาL ๑๑๐ syringe
๔๐ ropinirole ๒ mg prolonged-release tablet ๑๗๘,๖๔๐ tablet
(5̂(5) sacubitril ๔๙ mg + valsartan ๔๑ mg film-coated tablet ๙๙,๑๒๐ tablet
๔๒ telmisartan ๘๐ mg tablet ๑๙๒,๐๐๐ tablet
๔๓ tiotropium ๑๘ meg inhalation powder, hard capsule ๒๓,๔๐๗ bottle
<5̂ verapamil hydrochloride ๒๔๐ mg prolonged-release tablet tablet
๔๕ vinpocetine ๑๐ mg tablet ๔๓๔,๐๐๐ tablet

ia. วัตถุประฝ็งค์
เพื่อนำมาใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งในเขตสุขภาพที่ 

๑ และป้องกันป้ญหายาขาดคราวเนื่องจากเป็นยาที่มีอัตราการใช้สูง

๓. คุณลมบัติของผู้ย่ืนข้ฮเฝึนอ
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท ี่ไม่ผ ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ 
ร ัฐมนตร ีว ่าการกระท รวงการคล ังกำหนดตามท ี่ป ระกาศเผยแพร ่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญขีกลาง

๓.๕:ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้ง 
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น 
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาบในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา
๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เช้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น 
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๓.๑๐ ผ ู้ย ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบ ียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด ้วยอิเล ็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e -  GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
คุณลักษณะเฉพาะของยา จำนวน ๔๕: รายการ (ตามเอกสารหมายเลข ๑)

๔. ระยะเวลา...
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๕. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ๑๒ เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามทำสัญญาจะซื้อจะขาย 
แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๖. ระยะเวลาส่งมอบ

ส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้เสนอราคาได้รับใบสั่งซื้อ หรือวันที่ไต้รับหนังสือ 
แจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ส่งมอบพัสดุ

๗. วงเงินในการจัดหา
ใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลแต่ละแห่งในเขตสุขภาพที่ ๑ วงเงินงประประมาณในการ 

จ ัดซ ื้อท ั้งส ิ้น ๓๑๙ ,๐๗ ๑,๖๐๙ .๓๘  บาท(สามร ้อยส ิบเก ้าล ้านเจ ็ดหม ื ่นหน ึ ่ งพ ันหกร ้อยเก ้าบาท- 
สามสิบแปดสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที ่ รายการยา จำนวน
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
๑ acitretin ๒๕ ทา§ capsule ๖๖,๖๐๐ capsule ๓,๔๒๐,๕๗๖.๐๐
๒ aflibercept ๔๐ ทก§/๑ mL solution for 

injection, ๐.๒๗๘ mL
๑๙๐ vial ๖,๘๔๗,๑๔๔.๐๐

๓ alteplase ๕๐ mg powder and solvent for 

solution for injection/infusion
๑,๒๕๕ vial ๒๖,๑๘๕,๕๗๕.๐๐

(*L azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet ๑๒๓,๗๖๐ tablet ๒,๑๖๑,๓๓๕.๘๐
๕ budesonide ๑๖๐ meg/® dose + formoterol 

fumarate dihydrate ๔.๕ meg/® dose 
inhalation powder, ๖๐ dose inhalation

๒๐,๘๘๐ bottle ๘,๙๓๖,๖๔๐.๐๐

๖ Peritoneal dialysis solution with ๑.๕% 
dextrose ๒,๐๐๐ m l น้ํายาล้างไตทางซ่องท้อง

๔๑,๕๖๘ bag ๕,๙๒๒,๙๕๕.๐๔

๗ Peritoneal dialysis solution with ๑.๕% 

dextrose ๕,๐๐๐ ml น้ํายาล้างไตทางซ่องท้องชนิด 
ใช้กับเครื่องล้างไตทางซ่องท้องอัตโนมีต

๓๒,๓๒๐ bag ๒๕,๕๗๓,๖๘๔.๘๐

๘ dabigatran etexilate ๑๑๐ mg capsule ๑๔๙,๗๐๐ 
capsule

๗,๕๖๕,๗๘๘.๑๐

๙ dapagliflozin ๑๐ mg + metformin 

hydrochloride ๑ g prolonged-release tablet

๑๒๒,๖๔๐ tablet ๕,๔๑๓,๐๒๓.๐๐

๑๐ dapagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet ๑๗๙,๔๐๐ tablet ๖,๗๗๖,๑๑๗.๔๐
(ร) 6) denosumab ๖๐ mg/® mL solution for 

injection, ๑ mL prefilled syring
๓๓๕ syringe ๓,๘๖๔,๐๙๑.๐๐

๑๒ desferrioxamine...
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ที ่ รายการยา จำนวน วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

๑๒ desferrioxamine mesilate ๔๐๐ m§ powder 
for solution for injection/infusion

๔๙,๒๔๐ vial ๑๐,๒๓๘,๖๙๖.๒๔

๑๓ desflurane ๑๐๐ ๓17๑00 เทL inhalation 
vapour, liquid, ๒๔๐ mL

๑,๔๗๘ bottle ๗,๘๔๑,๙๔๘.๙๐

(5) Gl desmopressin acetate ๑๐๐ meg tablet ๒๙,๑๐๐ tablet ๑,๘๓๐,๘๔๔.๖๐
๑๕ dutasteride ๔๐๐ meg + tamsulosin 

hydrochloride ๔๐๐ meg modified-release 
capsule

๑๐๘,๙๐๐ 
capsule

๔,๒๒๔,๙๐๐.๘๐

(5)q3 empagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet ๘๒,๙๔๐ tablet ๓,๗๒๗,๗๗๓.๐๐
๑๗ entacapone ๒๐๐ mg film-coated tablet ๒๙๒,๐๐๐ tablet ๙,๔๙๑,๙๐๘.๐๐
(S)£s epoetin beta ๔๐๐๐ ๒/๐.๓ mL solution for 

injection, ๐.๓ mL prefilled syr
๙,๔๑๐ syringe ๑๑,๘๔๖,๒๑๐.๗๔

๑๙ ertapenem ๑ g powder for concentrate for 
solution for infusion

๑๓,๔๗๑ vial ๑๒,๖๙๑,๓๒๗.๗๘

๒๐ fluticasone furoate ๒๗.๔ meg/® dose nasal 
spray, suspension, ๑๒๐ dose bottle

๔๙,๐๒๑ bottle ๑๑,๒๒๔,๘๒๘.๔๘

๒๑ fluticasone propionate ๒๔๐ meg/® dose + 
salmeterol ๒๔ meg/® dose pressurised 
inhalation, suspension, ๑๒๐ dose actuation

๑๙,๐๔๐ bottle ๑๐,๗๑๖,๐๙๒.๘๐

๒๒ fluticasone propionate ๒๔๐ meg/® dose + 

salmeterol ๔๐ meg/® dose inhalation 
powder, pre-dispensed, ๖๐ dose inhalation

๒๔,๘๔๐ bottle ๑๑,๙๔๘,๙๐๔.๐๐

๒๓ gemigliptin ๔๐ mg film-coated tablet ๓๐๓,๔๒๐ tablet ๙,๒๔๔,๘๔๒.๔๐
๒๔ insulin aspart ๑๐๐ ๒/๑ mL solution for 

injection, ๓ mL cartridge
ร)เ̂ ,o oo  
cartridge

๓,๓๔๔,๔๔๐.๐๐

๒๔ insulin glargine ๓๐๐ ๒/® mL solution for 

injection, ๑.๔ mL prefilled pen
๑๘,๒๐๐ pen ๑๓,๑๔๔,๙๔๐.๐๐

๒๖ lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet ๒๔๔,๓๖๐ tablet ๙,๔๗๒,๙๙๐.๔๐

๒๗ leuprorelin acetate ๑๑.๒๔ mg powder and 

solvent for prolonged-release suspension for 
injection, ๑ prefilled syring

๗๔๐ vial ๔,๔๖๓,๔๒๐.๐๐

๒๘ limaprost ๔ meg tablet ๑๑๔,๔๐๐ tablet ๓,๐๘๙,๖๒๔.๐๐

๒๙ liraglutide ๑๘ mgAn mL solution for 
injection, ๓ mL prefilled pen

๒,๖๗๐ vial ๖,๓๙๙,๔๔๖.๐๐

๓๐ nilotinib...
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ท่ี รายการยา จำนวน วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

๓0 nilotinib ๑๔๐ ทก§ capsule ๔,๔๘๐ capsule ๓,๓๒๙,๘๔๐.๐๐
๓๑ nintedanib ๑๔๐ mg capsule ๓,๐๐๐ capsule ๓,๗๔๔,๐๐๐.๐๐
๓๒ osimertinib ๘๐ mg film-coated tablet ๒,๗๐๐ tablet ๑๐,๒๖๔,๔๘๐.๐๐
๓๓ panitumumab ๑๐๐ rngAi mL concentrate 

for solution for infusion, ๔ mL
๓๔๒ vial ๓,๘๗๑,๘๔๙.๒๐

๓๔ parecoxib ๔๐ mg powder for solution for 
injection

๑๑,๙๐๐ vial ๒,๓๐๗,๒๑๙.๖๐

๓๔ perindopril arginine ๔ mg film-coated tablet ๒๓๔,๐๐๐ tablet ๒,๒๗๘,๔๔๘.๐๐
๓๖ pertuzumab ๔๒๐ mg/๑๔ mL concentrate for 

solution for infusion, ๑๔ mL
๗๐ vial ๔,๘๖๘,๔๐๐.๐๐

๓๗ phenytoin ๔๐ mg chewable tablet ๔๒๐,๐๐๐ tablet ๑,๓(ริ^,ร Gs. o o
๓๘ regorafenib ๔๐ mg film-coated tablet ๑,๓๔๔ tablet ๒,๔๔๒,๐๑๓.๙๒
๓๙ rituximab ๑.๔ §/®๑.๗ mL solution for 

injection, ๑๑.๗ mL
๑๑๐ syringe ๓,๒๔๒,๖๓๔.๐๐

๔๐ ropinirole ๒ mg prolonged-release tablet ๑๗๘,๖๔๐ tablet ๑,๙๑๑,๔๔๘.๐๐
(รี̂๑ sacubitril ๔๙ mg + valsartan ๔๑ mg film- 

coated tablet
๙๙,๑๒๐ tablet ๗,๒๘๗,๗๒๗.๒๐

๔๒ telmisartan ๘๐ mg tablet ๑๙๒,๐๐๐ tablet ๓,๘๖๙,๑๒๐.๐๐

๔๓ tiotropium ๑๘ meg inhalation powder, hard 

capsule

๒๓,๔๐๗ bottle ๑๑,๖๙๖,๒๔๓.๘๓

๔๔ verapamil hydrochloride ๒๔๐ mg 
prolonged-release tablet

๑๔๙,๘๑๐ tablet ๑,๗๔๙,๘๖๖.๒๓

๔๔ vinpocetine ๑๐ mg tablet ๔๓๔,๐๐๐ tablet ๖,๐๑๗,๔๐๐.๐๐

รวม ๓๑๙,๐๗๑,๖๐๙.๓๘

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเลนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๙. อัตราค่าปรับ
กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยัง 

ไม่ได้รับมอบ โดยนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้จะขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบจน 
ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ

๑๐. สถานท...



๑0. สถานท่ีติดต่อเพ่ีอขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม และส่งข้อเฝืนอแนะ วิจารณ์ หรือแลดง
ความติดเห็น

0)0.(5) ทางไปรษณีย์

ส่งถึง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเขียงใหม่
<9)๕๙ ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เขียงใหม่ ๕๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๙-๙๒๒๓ โทรสาร ๐-๕๓๙๙-๙๒๒๓ 

๑๐.๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kobgan.a@moph.mail.go.th

ลงซ่ือ ะธานคณะกรรมการ

ลงซ่ือ A '

(นางรัขนี สวัสดีจิระ) 
เภสัชกรชำนาญการ

(นายเศรษฐพล ปิญญาทอง) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

กรรมการ ลงซ่ือ \ J  \ ^ y  กรรมการ
(นางอานันท์ปภา ชัยมงคล)

เภสัชกรชำนาญการ

ลงซ่ือ X

(นางสาวสมนภา บัวโทน) 

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ

A
ลงซ่ือ พ ''' กรรมการ

(นางปีทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล) 
เภสัชกรชำนาญการ

ลงซ่ือ กรรมการ

(นางสาวสุธาทิพย์ กองเพชร์วัฒนา)

ลงซ่ือ

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ
(นางอังคณา ดอยแก่น) 

เภสัชกรชำนาญการ

ลงซ่ือ ร '  กรรมการและ

เลขานุการ
(นางธันยานี พิมสารี)

เภสัชกรชำนาญการ

ลงซ่ือ ' ' ร ิ) ท) กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางสาวปียธิดา แต่เจริญกุล)

เภสัชกรชำนาญการ

หมายเหตุ สาธารณซนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานดังกล่าว 

ต้องเบ็เนลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยซื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแบะวิจารณ์ มายังโรงพยาบาลนครพิงค์ 
(กลุ่มงานเภสัชกรรม) ต ั้งแต่วันท ี่......โ..๘..ก .พ ,......... ถึง ว ัน ท ี่ .........

mailto:kobgan.a@moph.mail.go.th


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เร่ือง ประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพท่ี ๑ จำนวน ๔๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพท่ี 

๑ จำนวน ๔๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคา 

ครั้งนี้ เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๑๙,๐๕๑,๖๐๙.๓๘ บาท (สามร้อยสิบเก้าล้านห้าหม่ืนหน่ึงพับหกร้อยเก้าบาทสามสิบแปด 

สตางค์) ตามรายการ ดังนี้

๑. acitretin ๒๕ mg capsule, จำนวน ๖๖,๖๐๐ capsule

hard, ๑ capsule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๘๘๐๗๗)

๒. aflibercept ๔๐ mg/® mL จำนวน ๑๙๐ viaKbd๘ ไมโครลิตร/mcl)

solution for injection, ๐.๒๗๘ ทาL 

vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๘.๙๙ 

-๘๒๔๖๔๒)

๓. alteplase ๕๐ mg powder and จำนวน ๑,๒๕๕ vial

solvent for solution for 

injection/infusion, ๑ vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๔๗๒๖)

๔. azilsartan medoxomil ๔๐ mg จำนวน ๑๒๓,๗๖๐ tablet

tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๘๔๗๑๗)

๕. budesonide ๑๖๐ meg/® จำนวน ๒๐,๘๘๐ ขวด/bottle(b๐ dose)

dose + formoterol fumarate

dihydrate ๔.๕ meg/® dose

inhalation powder, ๖๐ dose

inhalation (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๘

-๘ ๐ ๐ ๕ ๓ ๔ )

๖. Peritoneal dialysis solution จำนวน ๔๑,๕๖๘ ถุง/bag(๒ ลิตร/litre)

w ith  ร).๕%  d e x tro s e  ๒ ,๐ ๐ 0  m l 

น้ํายๆล้างไตทางซ่องท้อง (GPU)

(๕ ๑ .๙ ๙ .๙ ๙ .๙ ๙  -๗ ๙ ๖ ๒ ๒ ๐ )



๓๒,๓๒0  ถุง/bag(๕ ลิตร/litre)๗. Peritoneal dialysis solution 

with ๑.๕% dextrose ๕,๐0 0  ml 

น้ํายาล้างไตทางซ่องท้องชนิดใช้กับ 

เคร่ืองล้างไตทางซ่องท้องอัตโนมัติ 

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๑๘๒๙๐) 

๘. dabigatran etexilate ๑๑๐ mg 

capsule, hard, ๑ capsule (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๘.๙๙ -๖๔๘๙๔๘)

๙. dapagliflozin ๑๐ mg + 

metformin hydrochloride ๑ g 

prolonged-release tablet, ๑ 

tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๙ ๙ ๑ ๒ ๒ ๑ )

๑๐. dapagliflozin ๑๐ mg film- 

coated tablet, ๑ tablet (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๕๑๘๒๔)

๑๑. denosumab ๖๐ mg/๑ rrtL 

solution for injection, ๑ mL 

prefilled syr (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๗๓๙๖๖ ๙)

๑๒. desferrioxamine mesilate 

๕๐๐ mg powder for solution for 

injection/infusion, ๑ vial (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๘๙ -๑๐๑๒๘๗๕)

๑๓. desflurane ๑๐๐ m l/aoo 

mL inhalation vapour, liquid, 

๒๔๐ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๒๔๔๕)

๑๔. desmopressin acetate ๑๐๐ 

meg tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๗๘๒๘๕)

๑๕. dutasteride ๕๐๐ meg + 

tamsulosin hydrochloride ๔๐๐ 

meg modified-release capsule,

จำนวน

จำนวน ๑๔๙,๗๐๐

จำนวน ๑๒๒,๖๔๐

จำนวน ๑๗๙,๔๐๐

จำนวน ๓๓๕

จำนวน ๕๙,๒๕๐

จำนวน ๑,๔๗๘

จำนวน ๒๙,๑๐๐

จำนวน ๑๐๘,๙๐๐

capsule

tablet

tablet

หน่วย/นทit(๑ มิลลิลิตร/ml)

vial

ขวด/bottle(^  ๐ 

มิลลิลิตร/ml)

tablet

tabletC๑ tablet)



hard, ๑ capsule (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑0๐๑๗๓๑)

๑๖. empagliflozin ๑๐ mg film- 

coated tablet, ๑ tablet (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๖๕๑๕๙)

จำนวน ๘๒,๙๕๐ tablet

๑๗. entacapone ๒0 ๐ mg film- 

coated tablet, ๑ tablet (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๘๙ -๒๙๓๕๗๖)

จำนวน ๒๙๒,๐๐๐ tablet

๑๘. epoetin beta ๕๐๐๐ ๒/๐.๓ 

ทาL solution for injection, ๐.๓ 

mL prefilled syr (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๐๐๑๕)

จำนวน ๙,๕๑๐ Prefilled syr(o.m 

มิลลิลิตร/ml)

๑๙. ertapenem ๑ g powder for 

concentrate for solution for 

infusion, ๑ vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๖๑๔๓๙)

จำนวน ๑๓,๕๗๑ vial

๒๐. fluticasone furoate ๒๗.๕ 

meg/® dose nasal spray, 

suspension, ๑๒๐ dose bottle 

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๒๕๑๐)

จำนวน ๔๙,๐๒๑ ขวด/bottle(๑๒๐ dose)

๒๑. fluticasone propionate ๒๕๐ 

meg/® dose + salmeterol ๒๕ 

meg/® dose pressurised 

inhalation, suspension, ๑๒๐ 

dose actuation (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๔๑๐๗)

จำนวน ๑๙,๐๔๐ ขวด/bottle(๑๒๐ dose)

๒๒. fluticasone propionate ๒๕๐ 

meg/® dose + salmeterol ๕๐ 

meg/® dose inhalation powder, 

pre-dispensed, ๖๐ dose 

inhalation (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๖๙๐๑๕๕)

จำนวน ๒๕,๘๕๐ ขวด/bottle(๖๐ dose)

๒๓. gemigliptin ๕๐ mg film- 

coated tablet, ๑ tablet (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๓๑๙๑)

จำนวน ๓๐๓,๕๒๐ tablet



๒๔. insulin aspart ๑๐๐ ๒/๑ mL 

solution for injection, ๓ mL 

cartridge (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๖๖๐๒๔๘)

๒๔. insulin glargine ๓๐๐ ๒/๑ 

mL solution for injection, ๑.๔ 

mL prefilled pen (GPU)

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๑๐๐๖๔)

๒๖. lansoprazole ๓๐ mg 

orodispersible tablet, ๑ tablet 

(GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๔๙๓๙) 

๒๗. leuprorelin acetate ๑๑.๒๕ 

mg powder and solvent for 

prolonged-release suspension 

for injection, ๑ prefilled syr 

(GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๖๑๔๙๗) 

๒๘. limaprost ๔ meg tablet, ๑ 

tablet (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๑๐๔๒๙๗๖)

๒๙. liraglutide ๑๘ ทาg/๓ mL 

solution for injection, ๓ mL 

prefilled pen (GPU)

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๖๗๔๖๑)

๓๐. nilotinib ๑๔๐ mg capsule, 

hard, ๑ capsule (GPU)

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๗๒๗๙)

๓๑. nintedanib ๑๔๐ mg 

capsule, soft, ๑ capsule (GPU) 

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๖๑๙๘)

๓๒. osimertinib ๘๐ mg film- 

coated tablet, ๑ tablet (GPU) 

( ๔ ๑ . ๙ ๙ . ๘ ๙ . ๙ ๙  - ๑ ๐ ๑ ๖ ๒ ๔ ๐ )

๓๓. panitumumab ๑๐๐ ทาg/<£ 

mL concentrate for solution for

จำนวน ๑๙,๐๐๐

จำนวน ๑๘,๒๐๐

จำนวน ๒๔๕,๓๖๐

จำนวน ๗๔๐

จำนวน ๑๑๔,๔๐๐

จำนวน ๒,๖๗๐

จำนวน ๔,๔๘๐

จานวน ๓,๐๐๐

จำนวน ๒,๗๐๐

จำนวน ๓๔๒

ตลับ/ cartridge^ 

มิลลิลิตร/ml)

หน่วย/นท it (๑.๕ 

มิลลิลิตร/ml)

tablet

Prefilled syr

tablet

หน่วย/นทit(๓ มิลลิลิตร/ml)

capsule

capsule

tablet

vialte มิลลิลิตร/ml)



infusion, ๕ mL vial (GPU)

(๕ร).๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐0๙๗๒๘)

๓๔. parecoxib ๔๐ mg powder 

for solution for injection, ๑ vial 

(GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๗๗๙๙) 

๓๔. perindopril arginine ๔ mg 

film-coated tablet, ๑ tablet 

(GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๗๙๙๔) 

๓๖. pertuzumab ๔๒๐ mg/®๔ 

mL concentrate for solution for 

infusion, ๑๔ mL vial (GPU)

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๘ -๘๔๘๔๙๘)

๓๗. phenytoin ๔๐ mg chewable 

tablet, ๑ tablet (GPU)

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๑๓๓๒๘)

๓๘. regorafenib ๔๐ mg film- 

coated tablet, ๑ tablet (GPU) 

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๒๙๗๗๗)

๓๙. rituximab ๑.๔ g/®๑.๗ mL 

solution for injection, ๑๑.๗ mL 

vial (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๑๐๐๔๕๗๖)

๔๐. ropinirole ๒ mg prolonged- 

release tablet, ๑ tablet (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๒๔๔๑๓)

๔๑. sacubitril ๔๙ mg + valsartan 

๕๑ mg film-coated tablet, ๑ 

tablet (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๙๙ ๓๘๗ ๙)

๔๒. telmisartan ๘๐ mg tablet, ๑ 

tablet (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๒ ๐ ๙ ๑ ๙ ๔ )

๔๓. tiotropium ๑๘ meg 

inhalation powder, hard capsule,

จำนวน ๑๑,๙๐๐

จำนวน ๒๓๔,๐๐๐

จำนวน ๗๐

จำนวน ๔๒๐,๐๐๐

จำนวน ๑,๓๔๔

จำนวน (9)(ร) o

จำนวน ๑๗๘,๖๔๐

จานวน ๙๙,๑๒๐

จำนวน ๑๙๒,๐๐๐

จำนวน ๒๓,๔๐๗

vial

tablet

vial(®)<st มิลลิลิตร/ml)

tablet

tablet

vial(®®.๗ มิลลิลิตร/ml)

tablet

tablet

tablet

ขวด/bottte(๓๐ capsule)



๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๖๕๐ 0๑๘)

๔๔. verapamil hydrochloride จำนวน ๑๕๙,๘๑๐ tablet

๒๔๐ mg prolonged-release 

tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๙๘๑๐)

๔๕. vinpocetine ๑๐ mg tablet, จำนวน ๔๓๕,๐๐๐ tablet

๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๒๗๔๒๙๑)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาบของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและไต้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถีงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม,เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งชันอย่าง 

เป็นธรรมใบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี

๙. ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธ้ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอไต้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี

.................. ระหว่างเวลา....................น. ถ ึง ....................น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา



ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.nkp-hospitaL.go.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๙-๙๒๒๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี

(นายทูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

http://www.nkp-hospitaL.go.th
http://www.gprocurement.go.th


- ร่าง -

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที.่...................

การซื้อยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพท่ี ๑ จำนวน ๔๕ รายการ 

ตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ลงวันท

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ีงต่อไปน้ีเรียกว่า "สำนักงาน,, มีความประสงค์จะประกวดราคา 

ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ 

๑. acitretin ๒๕ mg capsule, hard,

๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๓๘๘ 0๗๗)

๒. aflibercept ๔๐ mg/® ทาL 

solution for injection, ๐.๒๗๘ mL 

vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๘๒๔๖๔๒)

๓. alteplase ๕๐ mg powder and 

solvent for solution for 

injection/infusion, ๑ vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๔๗๒๖)

๔. azilsartan ทาedoxomil ๔๐ mg 

tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๘๔๗๑๗)

๕. budesonide ๑๖๐ meg/® dose 

+ formoterol fumarate dihydrate 

๔.๕ meg/® dose inhalation 

powder, ๖๐ dose inhalation (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๐๐๕๓๔)

๖. Peritoneal dialysis solution 

with ๑.๕% dextrose ๒,๐๐๐ ml 

น้ํายาล้างไตทางซ่องท้อง (GPU)

(๕ ๑ .๙ ๙ .๙ ๙ .๙ ๙  - ๗ ๙ ๖ ๒ ๒ ๐ )

ดังน้ี

จำนวน ๖๖,๖๐๐ capsule

จำนวน ๑๙๐ vialferf๘ ไมโครลิตร/mcl)

จำนวน ๑,๒๕๕ vial

จำนวน ๑๒๓,๗๖๐ tablet

จำนวน ๒๐,๘๘๐ ขวด/bottle(๖๐ dose)

จำนวน ๔๑,๕๖๘ ถุง/bag(๒ ลิตร/litre)



๗. Peritoneal dialysis solution 

with ร).๕% dextrose ๕,๐๐0  ml 

น้ํายาล้างไตทางซ่องท้องชนิดใช้กับ 

เคร่ืองล้างไตทางซ่องท้องอัตโนมัติ 

(GPU) (๕!ร).๙๙.๙๙.๙๙ -๘๑๘๒๙๐)

๘. dabigatran etexilate ๑๑๐ mg 

capsule, hard, ๑ capsule (GPU)

(๕ร).๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๘๔๔๘)

๙. dapagliflozin ๑๐ mg + 

metformin hydrochloride ๑ g 

prolonged-release tablet, ๑ tablet 

(GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๑๒๒๑) 

๑๐. dapagliflozin ๑๐ mg film- 

coated tablet, ๑ tablet (GPU)

( ๔ ๑ . ๙ ๙ . ๙ ๙ . ๙ ๙  - ๘ ๔ ๑ ๘ ๒ ๔ )

๑๑. denosumab ๖๐ mg/® mL 

solution for injection, ๑ mL 

prefilled syr (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๗๓๙๖๖๙)

๑๒. desferrioxamine mesilate 

๔๐๐ mg powder for solution for 

injection/infusion, ๑ vial (GPU) 

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๑๒๘๗๔)

๑๓. desflurane ๑๐๐ mL/®oo mL 

inhalation vapour, liquid, ๒๔๐ mL 

bottle (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๖๙๒๔๔๔)

๑๔. desmopressin acetate ๑๐๐ 

meg tablet, ๑ tablet (GPU)

( ๔ ๑ . ๙ ๙ . ๙ ๙ . ๙ ๙  - ๓ ๗ ๘ ๒ ๘ ๔ )

๑๔. dutasteride ๔๐๐ meg + 

tamsulosin hydrochloride ๔๐๐ 

meg modified-release capsule, 

hard, ๑ capsule (GPU)

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๑๗๓๑)

จำนวน ๓๒,๓๒๐

จำนวน ๑๔๙,๗๐๐

จำนวน ๑๒๒,๖๔๐

จำนวน ๑๗๙,๔๐๐

จำนวน ๓๓๔

จำนวน ๔๙,๒๔๐

จำนวน ๑,๔๗๘

จำนวน ๒๙,๑๐๐

จำนวน ๑๐๘,๙๐๐

ถุง/bag(๔ ลิตร/litre)

capsule

tablet

tablet

หน่วย/นทit(๑ มิลลิลิตร/ml)

vial

ขวด/bottle(๒๔ ๐ 

มิลลิลิตร/ml)

tablet

tablet(® tablet)



จำนวน ๘๒,๙๕๐ tablet๑๖. empagliflozin ๑๐ mg film- 

coated tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๖๕๑๕๙)

๑๗. entacapone ๒๐๐ mg film- 

coated tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๙๓๕๗๖)

๑๘. epoetin beta ๕๐๐๐ ๒/๐.๓ 

mL solution for injection, ๐.๓ mL 

prefilled syr (GPU) (๕๑.๙ร<.๙๙.๙๙ 

-๖๙๐๐๑๕)

๑๙. ertapenem ๑ g powder for 

concentrate for solution for 

infusion, ๑ vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๖๑๔๓๙)

๒๐. fluticasone furoate ๒๗.๕ 

ทาeg/๑ dose nasal spray, 

suspension, ๑๒๐ dose bottle 

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๒๕๑๐) 

๒๑. fluticasone propionate ๒๕๐ 

meg/® dose + salmeterol ๒๕ 

meg/® dose pressurised 

inhalation, suspension, ๑๒๐ dose 

actuation (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๗๖๔๑๐๗)

๒๒. fluticasone propionate ๒๕๐ 

meg/® dose + salmeterol ๕๐ 

meg/® dose inhalation powder, 

pre-dispensed, ๖๐ dose 

inhalation (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๖๙๐๑๕๕)

๒๓. gemigliptin ๕๐ mg film- 

coated tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๓๑๙๑)

๒๔. insulin aspart ๑๐๐ iน/๑ mL 

solution for injection, ๓ mL

จำนวน ๒๙๒,๐๐๐

จำนวน ๙,๕๑๐

จานวน ๑๓,๕๗๑

จานวน ๔๙,๐๒๑

จำนวน ๑๙,๐๔๐

จำนวน ๒๕,๘๕๐

จำนวน ๓๐๓,๕๒๐

จำนวน ๑๙,๐๐๐

tablet

Prefilled syr(o.m 

มิลลิลิตร/ml)

vial

ขวด/bottleC๑๒๐ dose)

ขวด/bottle(๑๒๐ dose)

ขวด/bottle(๖๐ dose)

tablet

ตลับ/cartridge^ 

มิลลิลิตร/ml)



cartridge (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๖๐๒๔๘)

๒๔. insulin glargine ๓๐๐ ๒/๑ mL จำนวน ๑๘,๒๐๐ หน่วย/นทit(๑.๔

solution for injection, ๑.๔ mL มิลลิลิตร/ml)

prefilled pen (GPU) (๕ร).๙๙.๙๙.๙๙ 

-๑ 0๑0๐๖๕)

๒๖. lansoprazole ๓๐ mg 

orodispersible tablet, ๑ tablet 

(GPU) (๕.ร).๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐<£๙๓๙)

๒๗. leuprorelin acetate ๑๑.๒๕; 

mg powder and solvent for 

prolonged-release suspension for 

injection, ๑ prefilled syr (GPU)

(๕;๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๖๑๔๙๗)

๒๘. limaprost ๕ meg tablet, ๑ 

tablet (GPU) (๕ร).๙๙.๙๙.๙๙ 

-๑๐๔๒๙๗๖)

๒๙. liraglutide ๑๘ mgAn ทาL 

solution for injection, ๓ mL 

prefilled pen (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๔๖๗๔๖๑)

๓๐. nilotinib ๑๔๐ mg capsule, จำนวน ๔,๔๘๐ capsule

hard, ๑ capsule (GPU)

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๗๒๗๙)

๓๑. nintedanib ๑๔๐ mg capsule, จำนวน ๓,๐๐๐ capsule

soft, ๑ capsule (GPU)

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๘ -๙๙๖๑๙๘)

๓๒. osimertinib ๘๐ mg film- จำนวน ๒,๗๐๐ tablet

coated tablet, ๑ tablet (GPU)

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๑๖๒๔๐)

๓๓. panitumumab ๑๐๐ ท))รุ/๕ mL จำนวน ๓๔๒ viafe มิลลิลิตร/ml)

concentrate for solution for 

infusion, ๔ mL vial (GPU)

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๔๗๒๘)

๓๔. parecoxib ๔๐ mg powder for จำนวน ๑๑,๙๐๐ vial

จำนวน ๒๔๔,๓๖๐ tablet

จำนวน ๗๔๐ Prefilled syr

จำนวน ๑๑๔,๕๐๐ tablet

จำนวน ๒,๖๗๐ หน่วย/นทit(๓ มิลลิลิตร/ml)



solution for injection, ๑ vial (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙,๙๙ -๒0๗๗๙๙)

๓๕. perindopril arginine ๕ mg 

film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒0๗๙๙๕)

๓๖. pertuzumab ๔๒๐ mg/®๔ ทาL 

concentrate for solution for 

infusion, ๑๔ mL vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๘.๙๙ -๘๔๘๔๙๘)

๓๗. phenytoin ๕๐ mg chewable 

tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๑๓๓๒๘)

๓๘. regorafenib ๔๐ mg film- 

coated tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๒๙๗๗๗)

๓๙. rituximab ๑.๔ g/®®.๗ mL 

solution for injection, ๑®.๗ mL 

vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๑๐๐๔๕๗๖)

๔๐. ropinirole ๒ mg prolonged- 

release tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๒๕๔๑๓)

๔๑. sacubitril ๔๙ mg + valsartan 

๕๑ mg film-coated tablet, ๑ 

tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๙๙๓๘๗๙)

๔๒. telmisartan ๘๐ mg tablet, ๑ 

tablet (GPU) (๕®.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๒ ๐ ๙ ๑ ๙ ๔ )

๔๓. tiotropium ๑๘ meg 

inhalation powder, hard capsule,

๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๖ ๕ ๐ ๐ ๑ ๘ )

๔๔. verapamil hydrochloride 

๒๔๐ mg prolonged-release tablet,

จำนวน ๒๓๔,๐๐๐

จำนวน ๗๐

จานวน ๕๒๐,๐๐๐

จำนวน ๑,๓๔๔

จำนวน ๑๑๐

จำนวน ๑๗๘,๖๔๐

จำนวน ๙๙,®๒๐

จำนวน ๑๙๒,๐๐๐

จำนวน ๒๓,๔๐๗

จำนวน ๑๕๙,๘๑๐

tablet

พ่ล1(®๔ มิลลิลิตร/ml)

tablet

tablet

vial(®®.๗ มิลลิลิตร/ml)

tablet

tablet

tablet

ขวด/bottle(m๐ capsule)

tablet



๑ tablet (GPU) (๕ร).๙๙.๙๙.๙๙

-๒๐๙๘๑(ว)

๔๕:. vinpocetine ๑๐ mg tablet, ๑ จำนวน ๔๓๕,๐๐๐ tablet

tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๘.๙๙ 

-๒๓! ๔๒๙๑)

พัสดุท่ีจะซ้ือน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใข้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานไต้ทันทีและมี 

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกำหนดไว้ไนเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ีโดยมีช้อ 

แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ไนระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จำกัดปริมาณ

๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 

(๒) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑ .๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ไนระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม1เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที,ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม'เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงาบเป็นหุ้นส่วนผู้ 

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที,คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว



๒.๘ ไม,เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก' สำนักงาน 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรมใน 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้!ด้รับเอกสิทธ๋ึหรือความคุ้มกัน ช่ีงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ย่ืนข้อเสนอไค้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี

กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะ 

ต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย

กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า 

น้ันต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงๆ ท่ีไม่ไค้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 

ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.® ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหันส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น 

สำเนาบัตรประจำตัวประซาชนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 

ประชาขนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิไค้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองสำเนา 

ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ

(๔.®) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไค้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑ .๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document



Format)

ท้ังนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญซีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
(๑) ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

(๓) รายการพิจารณาท่ี ๑ acitretin ๒๔ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU)

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๘๘๐๗๗)

(๓.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เก Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) รายการพิจารณาท่ี ๒ aflibercept ๔๐ mg/® ทาL solution for injection,

๐.๒๗๘ mL vial (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๒๔๖๔๒)

(๔.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๔.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๔.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) รายการพิจารณาท่ี ๓ alteplase ๔๐ mg powder and solvent for solution 

for injection/infusion, ๑ vial (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๔๗๒๖)

(๔.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๔.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๔.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๖) รายการพิจารณาท่ี ๔ azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet, ๑ tablet 

(GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๘๔๗๑๗)

(๖.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๖.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)



(๗) รายการพิจารณาท่ี ๕ budesonide ๑๖0  meg/® dose + formoterol 

fumarate dihydrate ๔.๕ meg/® dose inhalation powder, ๖0  dose inhalation (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๘ 00๕๓๔)

(๗.®) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๗.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๗.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๘) รายการพิจารณาท่ี ๖ Peritoneal dialysis solution with ๑.๕% dextrose 

๒, 0 0 0  ml น้ํายาล้างไตทางซ่องท้อง (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๙๖๒๒0 )

(๘.®) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๘.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๘.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๙) รายการพิจารณาที ๗ Peritoneal dialysis solution with ๑.๕% dextrose 

๕, 0 0 0  ml น้ํายาล้างไตทางซ่องท้องชนิดไข้กับเคร่ืองล้างไตทางซ่องท้องอัตโนมัติ (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๘๑๘๒๙0 )

(๙.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๙.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๙.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๑๐) รายการพิจารณาที, ๘ dabigatran etexilate ๑๑0  mg capsule, hard, ๑ 

capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๘๔๔๘)

(๑0.๑) หลักประกับการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๑0.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๑0 .๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๑๑) รายการพิจารณาที' ๙ dapagliflozin ๑0  mg + metformin hydrochloride 

๑ g prolonged-release tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๑๒๒๑)

(๑๑.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๑๑.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)



(๑๑.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ฃองสภาอุตสาหกรรม

(๑๒) รายการพิจารณาท่ี ๑๐ dapagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ 

tablet (GPU) (<£๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘(£๑๘๒๔)

(๑๒.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๑๒.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๑๒.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๑๓) รายการพิจารณาท่ี ๑๑ denosumab ๖๐ mg/® mL solution for 

injection, ๑ mL prefilled syr (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๓๙๖๖๙)

(๑๓.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๑๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๑๔) รายการพิจารณาท่ี ๑๒ desferrioxamine mesilate ๕๐๐ mg powder for 

solution for injection/infusion, ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๑๒๘๗๕)

(๑๔.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๑๔.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๑๔.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๑๕) รายการพิจารณาท่ี ๑๓ desflurane ๑๐๐ mL7๑๐๐ mL inhalation 

vapour, liquid, ๒๔๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๒๔๔๕)

(๑๕.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๑๕.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๑๕.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๑๖) รายการพิจารณาท่ี ๑๔ desmopressin acetate ๑๐๐ meg tablet, ๑ 

tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๗๘๒๘๕)

(๑๖.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๑๖.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)



(๑๗) รายการพิจารณาท่ี ๑๔ dutasteride ๔๐๐ meg + tamsulosin 

hydrochloride ๔๐๐ meg modified-release capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๑๐๐๑๗๓๑)

(๑๗.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๑๗.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศใทย (ถ้ามี)

(๑๘) รายการพิจารณาท่ี ๑๖ empagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ 

tablet (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๖๔๑๔๙)

(๑๘.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๑๘.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เก Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๑๙) รายการพิจารณาท่ี ๑๗ entacapone ๒๐๐ mg film-coated tablet, ๑ 

tablet (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๙๓๔๗๖)

(๑๙.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๑๙.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๑๙.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศใทย (ถ้ามี)

(๒๐) รายการพิจารณาท่ี ๑๘ epoetin beta ๔๐๐๐ iu/o.๓ ml_ solution for 

injection, ๐.๓ mL prefilled syr (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๐๐๑๔)

(๒๐.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๒๐.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๒๐.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๒๑) รายการพิจารณาท่ี ๑๙ ertapenem ๑ g powder for concentrate for 

solution for infusion, ๑ vial (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๖๑๔๓๙)

(๒๑.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๒๑.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๒๑.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

(๒๒) รายการพิจารณาท่ี ๒๐ fluticasone furoate ๒๗.๔ meg/® dose nasal

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)



spray, suspension, ๑๒0  dose bottle (GPU) (๕ร).๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๒๕๑๐)

(๒๒.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตาม'ข้อ ๕
(๒๒.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๒๒.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เก Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๒๓) รายการพิจารณาท่ี ๒๑ fluticasone propionate ๒๕๐ meg/® dose + 

salmeterol ๒๕ meg/® dose pressurised inhalation, suspension, ๑๒๐ dose actuation (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๔๑๐๗)

(๒๓.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๒๓.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๒๓.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๒๔) รายการพิจารณาท่ี ๒๒ fluticasone propionate ๒๕๐ meg/® dose + 

salmeterol ๕๐ meg/® dose inhalation powder, pre-dispensed, ๖๐ dose inhalation (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๐๑๕๕)

(๒๔.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๒๔.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๒๔.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๒๕) รายการพิจารณาท่ี ๒๓ gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet 

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๓๑๙๑)

(๒๕.๑) หลักประกับการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๒๕.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๒๕.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๒๖) รายการพิจารณาท่ี ๒๔ insulin aspart ๑๐๐ iu/® mL solution for 

injection, ๓ mL cartridge (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๖๐๒๕๘)

(๒๖.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๒๖.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)



(๒๗) รายการพิจารณาที, ๒๕ insulin glargine ๓๐๐ iน/๑ เทL solution for 

injection, ๑.๕ mL prefilled pen (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๑๐๐๖๕)

(๒๗.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๒๗.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๒๗.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๒๘) รายการพิจารณาท่ี ๒๖ lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet, ๑ 

tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๕๙๓๙)

(๒๘.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๒๘.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๒๘.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เก Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๒๙) รายการพิจารณาท่ี ๒๗ leuprorelin acetate ๑๑.๒๕ mg powder and 

solvent for prolonged-release suspension for injection, ๑ prefilled syr (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๙๖๑๔๙๗)

(๒๙.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๒๙.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๒๙.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๓๐) รายการพิจารณาท่ี ๒๘ limaprost ๕ meg tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๕๒๙๗๖)

(๓๐.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๓๐.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๓๑) รายการพิจารณาท่ี ๒๙ liraglutide ๑๘ mgAn mL solution for injection,

๓ mL prefilled pen (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๖๗๔๖๑)

(๓๑.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓๑.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๓๑.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)



(๓๒) รายการพิจารณาที' ๓0 nilotinib ๑๕๐ ๓ 3 capsule, hard, ๑ capsule 

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๗๒๗๙)

(๓๒.๑) สำเนาใ,บข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๓๒.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เก Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๓๓) รายการพิจารณาที ๓๑ nintedanib ๑๕๐ 1าก3 capsule, soft, ๑ capsule 

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๖๑๙๘)

(๓๓.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๓๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๓๔) รายการพิจารณาท่ี ๓๒ osimertinib ๘๐ ทก3 film-coated tablet, ๑ tablet 

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๑๖๒๕๐)

(๓๔.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓๔.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๓๔.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๓๕) รายการพิจารณาที' ๓๓ panitumumab ๑๐๐ ๓ 3/๕ กาL concentrate for 

solution for infusion, ๕ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๔๗๒๘)

(๓๕.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๓๕.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๓๖) รายการพิจารณาที' ๓๔ parecoxib ๔๐ mg powder for solution for 

injection, ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๗๗๙๙)

(๓๖.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๓๖.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๓๗) รายการพิจารณาที' ๓๕ perindopril asinine ๕ ๓3 film-coated tablet, ๑ 

tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๗๙๙๕)

(๓๗.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)



(๓๗.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

(๓๘) รายการพิจารณาท่ี ๓๖ pertuzumab ๔๒0  mg/®๔ ทกแ concentrate for 

solution for infusion, ๑๔ mL vial (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๔๘๔๙๘)

(๓๘.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๓๘.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๓๙) รายการพิจารณาท่ี ๓๗ phenytoin ๔๐ mg chewable tablet, ๑ tablet 

(GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๑๓๓๒๘)

(๓๙.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๓๙.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔๐) รายการพิจารณาที, ๓๘ regorafenib ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet 

(GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๒๙๗๗๗)

(๔๐.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๔๐.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔๑) รายการพิจารณาท่ี ๓๙ rituximab ๑.๔ §/๑๑.๗ mL solution for injection, 

๑๑.๗ mL vial (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๔๔๗๖)

(๔๑.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๔๑.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔๒) รายการพิจารณาท่ี ๔๐ ropinirole ๒ mg prolonged-release tablet, ๑ 

tablet (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๒๔๔๑๓)

(๔๒. ๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๔๒.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔๓) รายการพิจารณาท่ี ๔๑ sacubitril ๔๙ mg + valsartan ๔๑ mg film- 

coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๓๘๗๙)

(๔๓.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)



(๔๓.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔๔) รายการพิจารณาที, ๔๒ telmisartan ๘๐ ทา§ tablet, ๑ tablet (GPU)

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๙๑๙๔)

(๔๔.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๔๔.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔๔) รายการพิจารณาท่ี ๔๓ tiotropium ๑๘ meg inhalation powder, hard 

capsule, ๑ capsule (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๐๐๑๘)

(๔๔.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๔๔.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๔๔.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔๖) รายการพิจารณาท่ี ๔๔ verapamil hydrochloride ๒๔๐ mg prolonged- 

release tablet, ๑ tablet (GPU) (๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๙๘๑๐)

(๔๖.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๔๖.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔๗) รายการพิจารณาท่ี ๔๔ vinpocetine ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU)

(๔๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๔๒๙๑)

(๔๗.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๔๗.๒) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๔๗.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made เท Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔๘) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
(๔๘.๑) ผู้เสนอราคาต้องนำเอกสารส่วนท่ี ๒ ย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี ถัดจากวันท่ีย่ืน 

เสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๒ วัน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ บ. ณ 
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์

(๔๙) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ

(๔๓.๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)



จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)

ท้ังนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ีโดย'โม่มีเง่ือนไข'ใดๆ ท้ังสิน และจะต้องกรอก 

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม'ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเนินเงินบาท และเสนอราคาไต้เพียงคเงเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเนิน 

สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่็งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ัง 

ปวงไว้แล้ว จนกระท้ังส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี ๑
ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาท่ีตนไต้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิไต้

๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลง

นามใบสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีไต้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาบ ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ยา ไป

พร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานตังกล่าวน้ี 

สำนักงานจะยึดไว้เนินเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเนินสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง 

โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ 

ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน

๔.๕ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอ จำนวน ตัวอย่างดูจากเอกสาร

คุณลักษณะเฉพาะของยาแต่ละรายการ และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ี สำนักงาน กำหนด 

โดยลงลายมือผู้ย่ืนข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารท่ีจัดส่งหรือนำมา 

แสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพ่ือใข้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ใบวันท่ี

................. ระหว่างเวลา.................น. ถึง..................น. ณ กลุ่มงานเภสัชกรรม(ข้ัน ๖) อาคารอำนวย
การผู้ปวยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน๗ข้ัน(อาคาร ๓) โรงพยาบาลนครพิงค์

ท้ังนี้ สำนักงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตัวอย่างตังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือ 

ไม่ใช้แล้ว สำนักงาบจะคืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ



ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อบท่ีจะตกลงย่ืนข้อเลนอตามเง่ือ■น!’ข!■น 

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่................... ระหว่างเวลา.................. น. ถ ึง ....................น. และเวลาในการเสนอ

ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เนินเกณฑ์

เม่ือพ้นกำหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะ!ม,รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ 

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบ!ฟส์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืบข้อเสนอต้องเนินผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที,จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเนินการ 

เสนอราคาให้แก่ สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เนินผู้ย่ืนข้อเสนอที,มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื,นข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๔ 

(๑) หรือ!ม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเนินผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอที,มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเนินผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเนินการขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทำอับเนินการขัดขวางการแข่งขันอย่างเนิบธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซ่ือ 

ผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเนินผู้ย่ืนข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเนินผู้ท้ิง 

งาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันมิใช่เนินผู้รืเร่ิมให้มีการกระทำตังกล่าวและ!ดให้ความ 

ร่วมมือเนินประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สำนักงาน

๔.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ตังน้ี

(๑) ปฏิบัติตามเง่ือน!ขที,ระบุ!ว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเนินราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายท้ังปวง!ว้ด้วยแล้ว

กำหนด

(๓) ผู้ยื,นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที,เสนอแล้ว!มใต้

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องสืกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดง!ว้ในเว็บ!ซต์ www.gprocurement.go.th 

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ีงอย่างใด เฉพาะรายการตังต่อ!ปนี้

๑. aflibercept ๔๐ mg/® ทาL solution for injection, ๐.๒๗๘ mL vial (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๒๔๖๔๒) จำนวน ๓๔๒,๓๔๘.๐๐ บาท (สามแสนส่ีหม่ืนสองพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)

http://www.gprocurement.go.th


๒. alteplase ๕๐ mg powder and solvent for solution for injection/infusion,

๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๔๗๒๖) จำ,นวน ๑,๓๐๙,๒๗๙.๐0  บาท (หน่ึงล้านสามแสนเก้าพันสองร้อยเจ็ด 

สิบเก้าบาทถ้วน)

๓. budesonide ๑๖๐ ทาeg/๑ dose + formoterol fumarate dihydrate ๔.๕ meg/ 

๑ dose inhalation powder, ๖๐ dose inhalation (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๐๐๕๓๔) จำนวน ๔๔๖,๘๓๒.๐๐ 

บาท (ส่ีแสนส่ีหม่ืนหกพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

๔. Peritoneal dialysis solution with ๑.๕% dextrose ๒,๐๐๐ ml น้ํายาล้าง'โต'ทาง 

ซ่องท้อง (GPU) (๕๑.๙๙.๙๘.๙๙ -๗๙๖๒๒๐) จำนวน ๒๙๖,๑๔๘.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหม่ืนหกพันหน่ึงร้อยส่ีสิบ 

แปดบาทถ้วน)

๕. Peritoneal dialysis solution with ๑.๕% dextrose ๕,๐๐๐ ml 'นายาล้างไตทาง 

ซ่องท้องชนิดใช้กับเคร่ืองล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๑๘๒๙๐) จำนวน ๑,๒๗๘,๖๘๕.๐๐ 

บาท (หน่ึงล้านสองแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

๖. dabigatran etexilate ๑๑๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๘๔๔๘) จำนวน ๓๗๘,๒๙๐.๐๐ บาท (สามแสบเจ็ดหม่ืนแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๗. dapagliflozin ๑๐ mg + metformin hydrochloride ๑ g prolonged-release 

tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๑๒๒๑) จำนวน ๒๗๐,๖๕๒.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนหกร้อยห้า 

สิบสองบาทถ้วน)

๘. dapagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๘๕๑๘๒๔) จำนวน ๓๓๘,๘๐๖.๐๐ บาท (สามแสนสามหม่ืนแปดพันแปดร้อยหกบาทถ้วน)

๙. desferrioxamine mesilate ๕๐๐ mg powder for solution for 

injection/infusion, ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๑๒๘๗๕) จำนวน ๕๑๑,๙๓๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหน่ึงหม่ืน 

หน่ึงพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

๑๐. desflurane ๑๐๐ ทา[/๑๐๐ ทก1_ inhalation vapour, liquid, ๒๔๐ mL bottle 

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๒๔๔๕) จำนวน ๓๙๒,๕๙๘.๐๐ บาท (สามแสนเถ้าหม่ืนสองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาท 

ถ้วน)

๑๑. entacapone ๒๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๒๙๓๕๗๖) จำนวน ๔๙๗,๕๙๖.๐๐ บาท (ส่ีแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)

๑๒. epoetin beta ๕๐๐๐ ๒/๐.๓ m l solution for injection, ๐.๓ mL prefilled 

syr (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๐๐๑๕) จำนวน ๕๙๒,๓๑๑.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหม่ืนสองพันสามร้อยสิบเอ็ดบาท 

ถ้วน)

๑๓. ertapenem ๑ g powder for concentrate for solution for infusion, ๑ vial 

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๖๑๔๓๙) จำนวน ๖๓๔,๕๖๗.๐๐ บาท (หกแสนสามหม่ืนส่ีพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

๑๔. fluticasone furoate ๒๗.๕ meg/® dose nasal spray, suspension, ๑๒๐ 

dose bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๒๕๑๐) จำนวน ๕๖๑,๒๔๒.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหม่ืนหน่ึงพันสองร้อยส่ี 

สิบสองบาทถ้วน)



๑๕. fluticasone propionate ๒๕๐ meg/® dose + salmeterol ๒๕ meg/® dose 

pressurised inhalation, suspension, ๑๒๐ dose actuation (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๔๑๐๗) จำนวน 

๕๓๕,๘๐๕.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหม่ืนห้าพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน)

๑๖. fluticasone propionate ๒๕๐ meg/® dose + salmeterol ๕๐ meg/® dose 

inhalation powder, pre-dispensed, ๖๐ dose inhalation (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๐๑๕๕) จำนวน 

๕๙๗,๔๔๖.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันส่ีร้อยส่ีสิบหกบาทถ้วน)

๑๗. gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๑๐๐๓๑๙๑) จำนวน ๔๖๒,๗๙๓.๐๐ บาท (ส่ีแสนหกหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)

๑๘. insulin glargine ๓๐๐ iu/® ทาL solution for injection, ๑.๕ mL prefilled 

pen (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๑๐๐๖๕) จำนวน ๖๕๗,๒๔๘.๐๐ บาท (หกแสนห้าหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยส่ีสิบแปด 

บาทถ้วน)

๑๙. lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๕๙๓๙) จำนวน ๔๗๘,๖๕๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒๐. leuprorelin acetate ๑๑.๒๕ mg powder and solvent for prolonged- 

release suspension for injection, ๑ prefilled syr (GPU) (๕®.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๖๑๔๙๗) จำนวน ๒๗๓,๑๗๑.๐๐ 

บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนสามพันหน่ึงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๒๑. liraglutide ๑๘ mgAn mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๖๗๔๖๑) จำนวน ๓๑๙,๙๗๓.๐๐ บาท (สามแสนหน่ึงหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) 

๒๒. osimertinib ๘๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๑๐๑๖๒๕๐) จำนวน ๕๑๓,๒๗๙.๐๐ บาท (ห้าแสนหน่ึงหม่ืนสามพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

๒๓. sacubitril ๔๙ mg + valsartan ๕๑ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๓๘๗๙) จำนวน ๓๖๔,๓๘๗.๐๐ บาท (สามแสนหกหม่ืนส่ีพับสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๒๔. tiotropium ๑๘ meg inhalation powder, hard capsule, ๑ capsule (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๐๐๑๘) จำนวน ๕๘๔,๘๑๓.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหม่ืนส่ีพันแปดร้อยสิบสามบาทถ้วน)

๒๕. vinpocetine ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๔๒๙๑) 

จำนวน ๓๐๐,๘๗๕.๐๐ บาท (สามแสนแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

รวมเป็นจำนวน ๑๒,๙๓๙,๗๓๙.๐๐ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสามหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบ

เก้าบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใซ้เช็คหรือดราฟท์

น้ันชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท่ียื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ (ส่ังจ่ายในนาม “โรงพยาบาลนครพิงส์ 
เพ่ือการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”)

๕.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการ

นโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้



ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณิท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอนำเช็คหรือตราฟท์ท่ีธนาคารกังจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ํา 

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร

ตังกล่าวมาให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องในวับที.่..................ระหว่าง

เวลา.................. น. ถ ึง ....................น.

กรณิท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ ''กิจการร่วมค้า,1 ประสงค์จะใช้หนังสือค้ําประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารใบประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุซ่ือผู้เข้าร่วมค้ารายท่ีสัญญาร่วมค้ากำหนด 

ให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้คํ้าประกับภายใน (ริ)๕ 
วับ นับถัดจากวันท่ีสำนักงานไต้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ 

ย่ืนข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ีงเสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนไต้ต่อเม่ือไต้ทำสัญญาหรือ 

ข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอไต้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด  ๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะ 

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณาจาก

ราคาต่อรายการ

๖.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๖ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อ 

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเง่ือนไขท่ีสำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมีใช่สาระสำคัญและ 

ความแตกต่างน้ันไม่มีผลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 

กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน

๖.๔ สำนักงานสงวนสิทธ๋ึไม,พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใบกรณี

ดังต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏซ่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายซ่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซ่ือผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาบ

(๒) ไม่กรอกซ่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์



(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ สำนักงาน 

มีสิทธิท่ีจะไม,รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ สำนักงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ

ท้ังหมดกึได้ และอาจพิจารผาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยซน์ของทางราชการเป็น 

สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใข้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้ 

รวมท้ังสำนักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะ 

เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น 

การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นด้น

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

สำนักงาน จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที,ทำให้เช่ือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม 

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับพิงได้ สำนักงาน มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อ 

เสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอตังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย 

ใดๆ จากสำนักงาน

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยึ่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยซน่ 

ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อ 

เสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อ

เสนอรายอ่ืนท่ีไม่เกินร้อยละ ๑0  ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง 

สำตับผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดชองผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 

๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมด้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง

เป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอได้เสนอพัสดุท่ีได้รับการรับรอง และออกเคร่ืองหมายสินค้าท่ีผลิต 

ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดชองผู้ 

เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอพัสดุท่ีได้รับการรับรอง และออก 

เคร่ืองหมายสินค้าท่ีผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเง่ือนไชการพิจารณาราคารวม หากผู้ย่ืน 

ข้อเสนอได้เสนอพัสดุท่ีเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศไทย ท่ีได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าท่ีผลิตภายใน 

ประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าต้ังแต่ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป ให้



ใต้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหน่ึง

อน่ึง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบ้ติท้ังฃ้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ 

ให้ผู้เสนอราคารายน้ันไต้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑(ร;

๖.๑๐ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ีงมิใซ่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิไต้ถือ 

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัด 

จ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะไต้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 

เป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 

๗. การทำสัญญาซ้ือขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบส่ิงของไต้ครบถ้วน 

ภายใน ๔ วันทำการ นับแต่วันท่ีทำข้อตกลงซ้ือสำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตาม 

แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ล็ไต้

๗.๒ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไต้ครบถ้วน 

ภายใน ๔ วันทำการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสำนักงาบภา 

ยใน ๗ วัน นับกัดจากวันท่ีไต้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่า 

ส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไห้สำนักงานยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อ 

ไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีไข้เช็ดหรือดราฟท์

น้ันชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม,เกิน ๓ วันทำการ (ส่ังจ่ายในนาม “โรงพยาบาลนครพิงต้ เพ่ือ 
การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”)

(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีไต้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงสำนักงาน ไต้รับมอบไว้

แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน



สำนักงาน จะจ่ายค่าส่ิงของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายท้ัง 

ปวงแล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือขาย 

หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงาน ได้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงซ้ือ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.๒๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทำสัญญาซ้ือขายตามแบบด้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 

ทำข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรพี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันท่ี สำนักงาน ได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกิไขให้ใช้การ

ได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวัน'ท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

©๑. ข้อสงวนสิทธโนการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซ้ือครั้งน้ีได้มาจากเงินงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล ขอ 

แต่ละโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี ๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเม่ือสำนักงานได้รับอนุมตเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุง 

โรงพยาบาล ขอแต่ละโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี ๑ แล้วเท่าน้ัน

๑๑.๒ เม่ือสำนักงานได้คัดเลือกผู้ย่ืบข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือส่ิงของตาม 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือนำส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้อง 

นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิขยนาวี 

ดังน้ี

(๑) แจ้งการส่ังหรือนำส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 

ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับ 

เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ี 

มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน

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

ล่งเสริมการพาพีซยนาวี

๑๑.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงสำนักงานได้ดัดเลือกแล้ว ไมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ 

ภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 

คาประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ 

ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ สำนักงานสงวนสิทธ่ํท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ



ตกลงซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที'เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ย่ึนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที,สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ 

เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๑.๖ สำนักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต่อไปน้ีไต้โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียก 

ร้องค่าเสืยหายใดๆ จากสำนักงานไม่ไต้

(๑) สำนักงานไม่ไต้รับการจัดสรรเงินที'จะใช้ในการจัดซ้ือหรือที'ไต้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง 

พอที'จะทำการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีขนะการจัดซ้ือหรือท่ีไต้รับการคัดเสือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนไต้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 

กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือกระทบ

ต่อประโยชน์สาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไต้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก 

เกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
' สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท๋ึ!ต้รับการคัด 

เลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอที'ไต้รับการคัดเลือกไม'ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 

หรือทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ช่ัวคราว

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



คุณลักษณะเฉพาะของยา 
Acitretin 25 mg capsule

1. ซื่อยา Acitretin 25 mg capsule
2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เป็นยาแคปซูลชนิดรับประทาน

2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Acitretin 25 mg ใน 1 แคปซูล

2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในแผงปีดสนิท และบรรจุภัณฑ์ป้องกันแสง
2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้อย่างซัดเจนบนบรรจุภัณฑ์
- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อทางการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาด ความแรงของยา เลขท่ีผลิต วันสิ้นอายุ ไว้ซัดเจน

3. คุณสมบัติทางเทคนิค
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซี่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

3.1 Finished product specification
ข้อ Test items Specifications
1 Identification Complied with finished product specification

2 Assay - 90.0 - 110.0% of the labeled amount of acitretin

3 Dissolution - Complied with finished product specification

4 Degradation products Complied with finished product specification

5 Uniformity of dosage units Complied with finished product specification

4. เง่ือนไขอ่ืน
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด

ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 

แหล่งผลิต
4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
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4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามทีขึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้!ข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้!ขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีใบการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 
substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงข่ือ........  ....................... ^ ........ ....ประธานกรรมการ
^  (นายเศรพุเพลปิญญาทอง) ( ^ L r T ^ ' % ^

ลงข่ือ......................โ))โโ>........................กรรมการ ลงข่ือ.....................Vx/ว ั. ...... [ . . ^ 2 ..... กรรมการ

...........กรรมการ
(บางรัชนิ สวัสดีจิระ)

- ^ , - .......  ....กรรมการ
(นางปีทมาภรณ วิทูรศศิวิมล)

ลงข่ือ.............i f . * . } * .................... กรรมการและเลขานุการ
(บางสับยานี พิมสารี)

(นางอานับท์ปภา ซั̂ มงคล)
ลงข่ือ...................................................... กรรมการ

(นางอังคณา ดอยแกบ)
ลงข่ือ................... .................................... กรรมการ

(นางสาวสมนภา บัวโทน)
ลงข่ือ............. โ '^ ^ ' . ...................... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวป็ยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 
รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมปีตทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้ไดไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราขการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราขการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนลิทธไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิปีตการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบบีญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา
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4.8 หน่วยราชการขอสงวนลิทธิ้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 
สัญญาก่อนครบกำหนด



คุณลักษณะเฉพาะของยา
Aflibercept 40 mg/ml solution for injection

1. ซ่ือยา Aflibercept 40 ทาg/ml solution for injection
2. คุณสมบ้ติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เบ็เนสารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี-จนถึงมีสืออกเหลือง สำหรับฉีดเข้าวุ้นลูกตา

(Intravitreal injection)
ประกอบด้วยตัวยา Aflibercept 40 mg ในปริมาตร 1 ml
0.278 ml

บรรจุในภาขนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อชนิด vial และบรรจุภัณฑ์ป้องกันแสง 

-ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต 

บริษัทผู้ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้ขัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 
-บนภาชนะบรรจุยาฉีดอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง 

วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต 

ร-คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเบ็)นไปตาม finished product specification ซี่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข______________________________

ข้อ Test items Specifications
1 Identification Complied with finished product specification

2 Potency - 60-140%

3 Total Protein 36.0-44.0 mg/ml

4 pH - 5.9 -  6.5

5 Sterility test Complied with finished product specification

6 Bacterial endotoxins Complied with finished product specification

7 Particulate matter Complied with finished product specification

8 Extractable volume Not less than 0.1 ml

2.2 ส่วนประกอบ
2.3 ขนาดบรรจุ
2.4 ภาชนะบรรจุ

2.5 ฉลาก
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4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียดดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)
แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.ร, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแล้ไข 
เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแล้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแล้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง
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4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใซ้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1
4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง
4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดใต้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ใดไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ
4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่บที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนลิทธิ๋ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป
4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ 

ลงซ่ือ

ลงซ่ือ......

.................^.?...')XV.ไบั^........ กรรมการ
{นางสาวสุธาทิพย์ ทองเพซร์วัฒนา)
.................. .............................กรรมการ

(บายเศรษฐพลว ุ^ 'ซญญ'าทอง)
ลงซ่ือ.

ลงซ่ือ.

.ประ

(นางอานับท'ปภา ขัยมงคล)
กรรมการ

กรรมการ

ลงซ่ือ 

ลงซ่ือ

(นางร้ขนี สวัสดีจิระ)
.กรรมการ

(บางนีทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล)
............§51!).................. กรรมการและเลขานุการ

(บางธันยานี พิมลารี )

ลงซ่ือ 

ลงซ่ือ

(นางอังคณา ดอยแก่น)

(บางสาวสมนภา นัวโทน) 

(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)

......กรรมการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เปีนไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาขนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากห้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบป้ญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง

4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด
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คุณลักษณะเฉพาะของยา
Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection

1.

2.

ชื่อยา Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection 

คุณสมบ้ติท่ัวไป
เป็นยาฉีดปราศจากเชื้อ ลักษณะผงแห้งสีขาวถึงสีเหลืองอ่อน 

ประกอบด้วยตัวยา Alteplase 50 mg ต่อขวด พร้อมตัวทำละลาย 50 ml 1 ขวด 

บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ และบรรจุภัณฑ์ฟ้องกันแสง 
- ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต 

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์

2.1. รูปแบบ
2.2. ส่วนประกอบ
2.3. ภาชนะบรรจุ 
2.4 ฉลาก

-บนภาชนะบรรจุยาฉีดอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง 

วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสมบ้ติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข__________________________________
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 95.0-111.0% of total protein

3 Clot lysis - 45.0-60.0 Unit/vial

4 Bacterial endotoxins - Not more than 1 lU/ml

5 Sterility test - Complied with finished product specification

6 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification

7 pH - 6.8-7.8

8 Water content - Not more than 5.0%

9 Reconstitution time - Dissolve in 2 minutes

10 Single-chain rt-PA determination - 60-100%

11 rt-PA monomer determination - Not less than 95.0%

12 Particulate matter - Complied with finished product specification
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4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

4.1 เอกสารการไต้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)
แหล่งผลิต
4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ปี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ล่งเปีนตัวอย่าง

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ....... .............................................  ....ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐพล ปีญญาทอง)

ลงซ่ือ................. { ^ ..)P!\f j . . . . ........... กรรมการ ลงซ่ือ.................... )าวั.............b บั........ กรรมการ
(นางสาวสุธาท์พ่fa องเพชร์วัฒนา)

ลงซ่ือ...................J i f f y ' ................กรรมการ
(นางรัขนี สวัสดีจิระ)

ลงซ่ือ  ................. E t .....:........  ....กรรมการ
(นางปัทมาภรณ วิทูรศสืวิมล)

ลงซ่ือ.............. ............................กรรมการและเลขานุการ
(นาง#นยาน พิมสารื)

(บางอานนท์ปภา ขัยมงคล)
ลงซ่ือ................... .เ/โ พ า. .0 ) .............กรรมการ

(นางอังคณา ดอยแก่น)
ลงซ่ือ  ............... A ...................... ......กรรมการ

(นางสาวสมนภา บัวโทน)
ลงซ่ือ  .........:ไ ไ .............. .....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใช้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.3.5 ในกรณีที่เป็นยาที่ต้องผสมก่อนใช้จะต้องมีสำเนาภาพถ่ายผลการศึกษาความคงตัวของ
ผลิตภัณฑ์หลังการละลายมาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดไต้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น
4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้!ดไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราขการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ค ุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ๋ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาตังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ไนกรรมการ

0 %

ลงช่ือ..... ...................... ..........................  ..ประธานกรรนุการ
__ (บายเศรษฐพล ป็ญญาทอง)

ลงซ่ือ.....................(^ร ั.ไร .่................ กรรมการ ลงซ่ือ...................... โ))ว ั...........................กรรมการ
(นางสาวลุธาทิพย์เกองเพซร์วัฒนา) (นางอานันทิปภา ชัยมงคล)

ลงซ่ือ.................... j f f l y . ............... กรรมการ ลงซ่ือ........ ............ ..............................  ....กรรมการ
(นางรัฃนี สวัสดีจิระ) (นางองคณา ดอยแก่น)พลงชอ...... :.... : ....................................กรรมการ

(บางป้ทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล)
ลงซ่ือ............... . พ ................... กรรมการและเลขานุการ

(นางธับยานี พิมสารี)

ลงซ่ือ.................... ป ี! . ........................... กรรมการ
(นางสาวสมนภา นัวโทบ)

ลงซ่ือ.............โ̂ !ว).?!)V?...................... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปิยธิดา แด่เจริญกุล)
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4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิป่ติการที่ได้ 
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาชองสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบป้ญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนลิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง

4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา
4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางโรงพยาบาล (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด
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คุณลักษณะเฉพาะของยา 
Azilsartan medoxomil 40 mg tablet

1. ซื่อยา Azilsartan medoxomil 40 mg tablet
2. คุณสมบ้ติท่ัวไป

2.1. รูปแบบ เป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน

2.2. ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Azilsartan medoxomil 40 mg ใน 1 เม็ด
2.3. ภาชนะบรรจุ บรรจุในแผงปิดสนิท ป้องกันแสงและความชื้น
2.4 ฉลาก - ระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลฃท่ีผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ขัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

-บนแผงยาอย่างน้อยต้องระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง 

วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสม'มติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข__________________________________
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 90.0-110.0% of the labeled amount of Azilsartan 

medoxomil

3 Dissolution test - Not less than 80 % (Q) of the labeled amount of 
Azilsartan medoxomil is dissolved in 30 minutes

4 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification

5 Related substances - Complied with finished product specification

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดชองยา

กรรมการ
(นางป้ทมาภรณ วิทูรศศิวิมล)

กงซ่ือ.....................................................กรรมการและเลขานุการ
(นางธันยานี พิมลาริ )

ลงซ่ือ..... ................A .................... ......กรรมการ
(นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงซื่อ...............บ ี^.'?)?!(Y)........................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)
แหล่งผลิต
4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก่ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก่ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและหัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ..................... .............ร '
J (นายเศรษฐพล บญญ์าทอง)

ลงซ่ือ.. รีไ ?>VN\ ..กรรมการ ลงซ่ือ.....

ลงซ่ือ..
(บางสาวสุธาvmเ^ อ ง เm ร์วัฒบา)

.กรรมการ ลงซ่ือ.....
(บางรัชมี สวัสดีจิระ)

ลงซ่ือ.................................................. .กรรมการ ลงซ่ือ.....
(นาง'ป็ทมาภรณ  วิทูรคคิวิมล)

ลงซ่ือ................ ite iT .................กรรมการและเลขานการ ลงซ่ือ.....

..ประธานกรรมการ

(นางธ้นยานี พิมสารี)

ลงซ่ือ.....................นหั............Lrh.........กรรมการ
(บางอาบันท์ปภา ชัยมงคล)

ลงซ่ือ...................^y y ^ c .น ั^ ! .............กรรมการ
(นางอังคณา ดอยน,ก่น)

ลงซ่ือ  ...............A ...................... ..... กรรมการ
(นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงซ่ือ............. .โ̂ !?!.?)โ!'',.....................กรรมการและผู้ซ่วยเลขานุการ
(นางสาวปียธิดา แต่เจริญกุล)
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4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง
4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุกัณฑ์ ซึ่งเ'ปีนตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้1ด้1ม่น้อยกว่า 1 ป ี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราฃการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ้ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ
4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ตังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา
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4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะชื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนลิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ
ทางหน่วยราชการ (ผู้ช้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ขาย) ไม,สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด
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คุณลักษณะเฉพาะของยา
Budesonide 160 mcg/1 dose + formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg/1 dose 

inhalation powder, 60 dose inhalation

1. ซือยา Budesonide 160 mcg/1 dose + formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg/1 dose
inhalation powder, 60 dose inhalation

2. คุณสมบัติท่ัวไป
2.1 รูปแบบ เน้นยาผงสำหรับสูดเข้าสำคอ
2.2 ส่วนประกอบ การสูดยา 1 ครั้งจะให้ตัวยา Budesonide 160 meg และ Formoterol

fumarate dihydrate 4.5 meg
2.3 ภาชนะบรรจุ ผงยาบรรจุในเครื่องมือที่ใช้สูดพ่นเทอร์บูเฮเล่อร์ (turbuhaler)

2.4 ฉลาก -ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

บริษัทผู้ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์
-บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง

วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเน้นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข__________________________________

ข้อ Test items Specifications
1 identification Complied with finished product specification

2 Assay Budesonide: 162-198 mg/g
Formoterol fumarate dihydrate: 4.5-5.5 mg/g

3 Uniformity of delivered dose Complied with finished product specification

4 Fine particle dose Complied with finished product specification

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพส่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มือำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ.. i r s i * p ^

ลงข่ือ.......

..กรรมการ

....................^ ......(นายเศรษฐพล ปีญญาทอง)
ลงซ่ือ...

ลงข่ือ..
(นางสาวสุธ^^กองเพขร์วัฒนา) 

(บางรัชบ สวัสดีจิระ)
.กรรมการ ลงข่ือ...

ลงข่ือ............- ร £ - .........(นาง'ปิทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล)
.กรรมการ ลงข่ือ...

ลงข่ือ................. Iff.1! . ................ กรรมการและเลขานการ ลงช่ือ...

..ประธานกรรมการ

(นางธับยานี พิมสารี )

ลงซ่ือ..........................................~rr.'.....กรรมการ
(บางรานับท'ปภา ชัยมงคล)

ลงซ่ือ..............w c y w T 5 i....................กรรมการ
(นางอังคณา ดอยแก่น)

......... X ...................... ......กรรมการ
(บางสาวสมนภา นัวโทน)

ลงซ่ือ............ใ^พ ่'!...........................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปิยริดา แต่เจริญกุล)
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4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)
แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามฑืขึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 

เพิ่มเดิมจะต้องแนบเอกสารการขอแก่ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก่ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ปี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดิในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทืยมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาคประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดฃีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ล่งเปีนตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ล่งเปีนตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
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4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง
4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุก ัณฑ์ ซื่งเปีนตัวแทนแสดง 
รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาท่ีส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดิไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราซการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราขการส่งตรวจวิเคราะห์และเปีนผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม,เปีนไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาตังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เปีนไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ................... ..ไ'!ไว้ว้̂ ................กรรมการ

ลงข่ือ........  ..................... ...................... ....ประธานกรรมการ
(นายเครษฐพล ปัญญาทอง) _  ) I s X l  \I บ '̂บ

(นางสาวสุธาทิพย์.กองเพซร์วัฒนา) (นางอานันทิปภา ซ้4มงคล)
ลงซ่ือ.................. J 0 '.T .:กํว้.................กรรมการ ลงซ่ือ.............ไว้ว้ไว้ว้ว้กัท!..................กรรมการ

(นางรัๆ ฒิ สวัสดีจิระ)
ลงซ่ือ..................... .รฯทไ.................กรรมการ

(นางปัทมาภรณ วิทูรศศิวิมล)
ลงซ่ือ.......................................... กรรมการและเลขานุการ

(นางธันยานี พิมสารี )

(บางอังคณา ดอยแก่น)
ลงซ่ือ....  .................X .................... .....กรรมการ

(บางสาวสมนภา นัวโทน)
ลงซ่ือ............ โ ว .้..................... กรรมการและผู้ข่วยเลขานุการ

(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบบิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนลิทธึ๋ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 
สัญญาก่อนครบกำหนด

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงข่ือ..................... ^ ว ัห ่บ .ั...............กรรมการ
(นางสาวสุธาทิพย กองเพซร์วัฒนา)

ลงซ่ือ....  ...........J h ' ................ ... กรรมการ
(นางรัชนี สวัสดีจิระ)

ลงข่ือ............................. .cโ.'.....................ประธานกรรมการ
I ใ)ทเญาท(นายเศรษฐพล ป็ญญาทอง) พเ<

ลงซ่ือ...................... ^ ...........................กรรมการ
(นางอานันทิปภา ชัยมงคล)

ลงซ่ือ...................................................... กรรมการ,|\พ ก ฟ .
(นางอังคณา ดอยแก่น)

ลงข่ือ....................Q f . z . t .....................กรรมการ
(บาง'ปิทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล)

ร.ลงข่อ................ ...........................กรรมการและเลขานุการ
(นางรันยานี พิมสารี )

ลงข่ือ.....................<«?rSkr:.......................... กรรมการ
(นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงซ่ือ.............โ̂ .'̂ .?ปี.....................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกล)
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คุณลักษณะเฉพาะของยา
Peritoneal dialysis solution with 1.5% dextrose 2,000 ml น้ํายาล้างไตทางช่องท้อง

2.1 รูปแบบ
2.2 ส่วนประกอบ

1. ซื่อยา Peritoneal dialysis solution with 1.5% dextrose 2,000 ml
2. คุณสมบ้ติท่ัวไป

เป็นน้ํายาท่ีไซ้สำหรับล้างไตทางซ่องท้อง (Peritoneal Dialysis Solution)
นำยามีแคลเซียม 2.5-3.5 mEq/L และในนํ้ายา 100 ml ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ 
Dextrose hydrous 1.5 §, Sodium Chloride 538 mg, Sodium Lactate 448 
mg, Calcium Chloride 18.3-25.7 mg, Magnesium Chloride 5.08 mg โดย 
ใน 1 ถุงมีปริมาตรนํ้ายา 2,000 ml

2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในถุงพลาสติกปราศจากเชื้อ
2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

- บนถุงบรรจุนํ้ายาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาดความแรงของยา เลขท่ีผลิต วันสิ้นอายุ ไว้อย่างชัดเจน
3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ Test items Specifications
1 Assay Dextrose 1.40-1.60 %

- Chloride (as NaCl) 5.28 -  5.83 g/L 
Sodium Lactate 4.2 -4.7 g/L 
Magnesium Chloride, Hexahydrate 0.041-0.061 g/L 
Calcium Chloride, Dihydrate 0.157-0.21 g/L 
Sodium 125-139 mEq/L

2 pH - 4.0-6.5
3 Particulate matter - ตรวจผ่าน
4 Pyrogen test /Bacteria endotoxin - ตรวจผ่าน
5 Sterility test/parametric release - ตรวจผ่าน
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4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือขื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 
แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ฃึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก่ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ล่งเบีนตัวอย่าง
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4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใช้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ
4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้ไดิไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ
4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาตังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ
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4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ได้รับยา
4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง

4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 
ราคา (ผู้ขาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย)ยินยอมให้ยกเลิก 
สัญญาก่อนครบกำหนด

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดชองยา

ลงซ่ือ
(บางรัชบี สว้สดึจิระ)

ลงซ่ือ......................... ..........................กรรมการ .
(นางป็ทมาภรณวทูรศศวิมล)

ลงซ่ือ.............. !̂.จ่. ' f . . . .................กรรมการและเลขานุการ
(บางรันยานี พิมลาริ )

(นางอังคณา ดอยแก่น)
ลงซ่ือ....  ................ X ...................  ......กรรมการ

(นางสาวสมนภา บัวโทน)
ลงซ่ือ.......... บั '̂ช่^)(V)......................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวปียธิดา แต่เจริญกุล)
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คุณลักษณะเฉพาะของยา
Peritoneal dialysis solution with 1.5% dextrose 5,000 ml 

นายาล้างไตทางซ่องท้องชนิดใช้กับเคร่ืองล้างไตทางซ่องท้องอัตโนมัติ
1. ซือยา Peritoneal dialysis solution with 1.5% dextrose 5,000 ml2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เป็นน้ํายาที่ใซ้สำหรับล้างไตทางซ่องท้อง (Peritoneal Dialysis Solution) ชนิดใช้
กับ เครื่องล้างไตทางซ่องท้องอัตโนมัติ

2.2 ส่วนประกอบ นำยามีแคลเซียม 2.5-3.5 ทาEq/L และในนํ้ายา 100 ml ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ
Dextrose hydrous 1.5 g, Sodium Chloride 538 mg, Sodium Lactate 448 
mg, Calcium Chloride 18.3-25.7 mg, Magnesium Chloride 5.08 mg โดยใน 
1 ถุงมีปริมาตรนํ้ายา 5,000 ml

2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในถุงพลาสติกปราศจากเชื้อ
2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

- บนถุงบรรจุนํ้ายาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อการค้า ส่วนประกอบและ 
ขนาดความแรงชองยา เลขท่ีผลิต วันสิ้นอายุ ไว้อย่างชัดเจน

3. คุณสมนิติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ

ข้อ Test items Specifications
1 Assay Dextrose 1.40-1.60 %

- Chloride (as NaCl) 5.28 -  5.83 g/L 
Sodium Lactate 4.2 -4.7 g/L 
Magnesium Chloride, Hexahydrate 0.041-0.061 g/L 
Calcium Chloride, Dihydrate 0.157-0.21 g/L 
Sodium 125-139 mEq/L

2 pH - 4.0-6.5
3 Particulate matter - ตรวจผ่าน
4 Pyrogen test /Bacteria endotoxin - ตรวจผ่าน
5 Sterility test/parametric release - ตรวจผ่าน

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

..ประธานกรรมการลงช่ือ....... ................... ....................
(นายนศรษฐ'พล ปีญญาทอง) ^  \ J I

ลงช่ือ................ft. ............. ....กรรมการ ลงช่ือ....................... \ ะ ^ . .......................กรรมการ
(นางสาวสุธาทิพย์ กองเพซร์วัฒนา) (น;)งอานันทิปภา ขัยมุงคล)

ลงช่ือ.. ..กรรมการ
(นางรัขนี สวัสดีจิระ

ลงขือ.................... ...............................กรรมการ
(นางปิทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล)

ลงซ่ือ................ :'เพ'(โ..................กรรมการและเลขานุการ
(นางซับยานี พิมสารี )

ลงซ่ือ............. yC V Y y>c..V .............. กรรมการ
(นางอังคณา ดอยแก่น)

ลงซ่ือ....  .............. .............................. ...... กรรมการ
(นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงซ่ือ.............โา).ไ^!ไ1.....................กรรมการและผู้ซ่วยเลขานุการ
(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกลาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

4.1 เอกสารการไต้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 
แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามทีฃึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกํไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแกไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแกไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง
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4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 
substance) ที่ใช้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ฃึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุกัณฑ์ ซึ่งเ'ปีนตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างตัน
4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาท่ีส่งมอบต้องมีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราฃการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราขการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนลิทธี้ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบีตการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา
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4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาขนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบบิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธื้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ขาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิก 
สัญญาก่อนครบกำหนด
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คุณลักษณะเฉพาะของยา 

Dabigatran etexilate 110 mg capsule
1. ซื่อยา Dabigatran etexilate 110 mg capsule
2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1. รูปแบบ เป็นยาเม็ดแคปซูล ชนิดรับประทาน

2.2. ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Dabigatran etexilate 110 mg ใน 1 แคปซูล
2.3. ภาชนะบรรจุ บรรจุในแผงปิดสนิท ป้องกันแสงและความชื้น
2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

-บนแผงยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง 
วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสม'ป้ติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข_______________
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification
2 Assay - 95.0-105.0% of the labeled amount of Dabigatran 

etexilate
3 Dissolution test - Not less than 80 % (Q) of the labeled amount of 

Dabigatran etexilate is dissolved in 45 minutes
4 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification

5 เทกpurities/Degradants - Complied with finished product specification

6 Water Not more than 4.5 %
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4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 
แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามทีขึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก่ไข 
เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก่ไข (ย.5) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก่ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
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4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 
substance) ที่ใซใบการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างที่งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยืนในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดใบหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างตัน

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ
4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ้ไม่รับ 
พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข
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4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบป้ญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธี๋ไม1รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง

4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งขาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 
ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิก 
สัญญาก่อนครบกำหนด

4.6. เอกสารอื่น ๆ
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คุณลักษณะเฉพาะของยา

Dapagliflozin 10 mg and Metformin hydrochloride 1,000 mg (prolonged-release) tablet

1. ซือยา Dapagliflozin 10 mg and Metformin hydrochloride 1,000 mg (prolonged-release)
tablet

2. คุณสมบัติท่ัวไป 
2.1 รูปแบบ2.1 รูปแบบ เบนยาเม็ดชนิดรับประทาน

2.2 ส่วนประกอบ ใน 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยา Dapagliflozin propanediol ที่สมมูลกับ

Dapagliflozin 10 mg และ Metformin hydrochloride 1,000 mg ชนิดออกฤทธิ้ 
เนิ่น

2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในแผงปิดสนิท

2.4 ฉลาก -ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

บริษัทผู้ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 
-กรณียาบรรจุในแผง แผงที่บรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยา 
สำคัญ ความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product specification:
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข_________________________________
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification
2 Assay - 90.0-110.0% of the labeled amount of dapagliflozin

- 90.0-110.0% of the labeled amount of metformin

3 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification

4 Dissolution test - Complied with finished product specification

5 Impurity - Complied with finished product specification
4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ......  ..................... ^ ...........  ...ประธานกรรมการ
(บายเศรษฐพลป้ญญาทอง) .—. ) r j

ลงซ่ือ................ ^.'!ว ัว ัใ .................กรรมการ ลงซ่ือ..........................'^.............ร_ ร .....กรรมการ
(บางสาวสุธาทพย กองเพซร์วัฒนา) (บางอาบันท์ปภา ขัยมงคล)

ลงซ่ือ  ...........I J k ..............  ...กรรมการ ลงซ่ือ  ........... . เ พ ^ 1
(นางรัช.บี สวัสดีจิระ)

ลงซ่ือ.....................dpkt..................... กรรมการ
(บางป็ทมาภรถ! วิทูรศศิวิมล)

ลงซ่ือ.............. ^ . .^ . . ................... กรรมการและเลขานุการ
(นางรันยานี พิมสารี )

.........กรรมการ
(บางอังคณา ดอยแก่น)

ลงช่ือ...  .............. X .....................  ......กรรมการ
(บางสาวสมนภา บัวโทบ)

ลงช่ือ...........โ ร ^ . .......................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(บางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)
แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.ร, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามทีขึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก่ไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก่ไข (ย.5) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก่ไขก่อนวันประกาคประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดิในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซี่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 
substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ล่งเปีนตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
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4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 
(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ฃึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น
4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดิไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ
4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธี้ไม่รับ 
พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตใบครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีทั่ไม่ใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาซีวสมมูล (Bioequivalence) เทียบกับยา
ต้นแบบ โดยการศึกษาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ 

รูปแบบรับประทานที่มีการดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสำคัญ (oral modified release 
dosage forms) ของกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง 

สาธารณสุข

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงข่ือ...

ลงข่ือ.......

..กรรมการ

.........................^ T
(นายเศรษฐพล ปีฤเญา,ทอง) 

ลงข่ือ...

....... ประธานกรรมการ

ลงข่ือ..
(นางสาวสุธาทิพย์กองเพซร์วัฒนา).JJ.&-. .กรรมการ ลงข่ือ....

.....
(นางอา̂ นท์ปภา ชัยมงคล)

ลงข่ือ...
(นางรัชร สวัสดีจิระ)

............ .................................... .กรรมการ ลงข่ือ....
(นางอังคณา ดอยแก่น)...XII.

ลงข่ือ..
(นางป้ทมาภรณ์ วิทูรศคิวิมล)

................ สิโกรั................ กรรมการและเลขานการ ลงช่ือ....
(บางลาวสมนภา บัวโทบ)

(บางซับยานี พิมลารื) (นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)

....กรรมการ

....กรรมการ

......กรรมการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบบิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง

4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา
4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด

คณะกรรมการกำหนดคณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงช่ือ.. ..ประธานกรรมการ
(นายเครษฐพล ปิญญาทอง)

ลงช่ือ.... .............. ไ ^  : ..กรรมการ ลงช่ือ................... ร ^  ."โโ....1̂ .̂ }........กรรมการ
(นางสาวสุธาทิพย์ กองเพชรวัฒนา) (นางอานันทิปภา ชัยมงคล)

ลงช่ือ..................  ....... .... กรรมการ
(นางองคณา ดอยแก่น)

ลงช่ือ....  .............X ....................  .....กรรมการ
(นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงซ่ือ............ใ^'^.1̂ ทํ...................... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(บางสาวปิยธิดา แด่เจริญกุล)

ลงซ่ือ...................................................กรรมการ
(นาง'เขน สวัสดีจิระ

ลงซ่ือ...................................................กรรมการ
(บางปีทมาภรณ์ วิทูรสดีวิมล)

ลงซ่ือ..................$!(?.สั...............กรรมการและเลขานุการ
(บางธันยาบี พิมสารี )
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1. ซือยา Dapagliflozin 10 mg film-coated tablet
2. คุณสม,บต้ท่ัวไป

2.1. รูปแบบ เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ชนิดรับประทาน

2.2. ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Dapagliflozin 10 mg ใน 1 เม็ด
2.3. ภาชนะบรรจุ บรรจุในแผงปีดสนิท ป้องกันแสงและความชื้น
2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

-บนแผงยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง 

วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

คุณลักษณะเฉพาะของยา

Dapagliflozin 10 mg film-coated tablet

3. คุณสมบ้ติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซี่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข__________________________________
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification
2 Assay - 96.0-104.0% of the labeled amount of 

Dapagliflozin
3 Disintegration - Not more than 10 minutes
4 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification

5 เทาpurities/Degradants - Complied with finished product specification

6 Water - Not more than 4.5 %

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียดดังนี้ 

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

..ประธานกรรมการลงซ่ือ.....  .....................
.  (นายเครษฐพล ปัญญาทอง) ใ

ลงซ่ือ....................โ\............................ กรรมการ ลงซ่ือ............................................ .Srr2 กรรมการ
(นางสาวสุธาทิพย์ กองเพชร์วัฒนา) (นางอานันทิปภา ชัยมงคล)

ลงซ่ือ  ..........I j f c . .........i   กรรมการ ลงซ่ือ  ........................................... .... กรรมภาร
(นางรัซนี สวัสดืจิระ)

ลงซ่ือ...  ........, ..... ะ ........ ...กรรมการ
{นางปิทมาภรณ์ วิทูรคศิวิมล) (นางสาวลมนภา บัวโทน)

ลงข่ือ........... .̂ '..1?.ข้ึโ................... กรรมการและเลขานุการ ลงข่ือ.............. .โไ).ไ!?)ft)..................... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางธันยานี พิมสารี) (นางสาวป็ยธิดา แต่เจริญกุล)

(นางอังคณา ดอยแก่น)
ลงข่ือ...  .............. J k ......................  ......กรรมการ
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แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการฃึนทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามทีฃึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 
เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก่ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก่ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ปี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที่ด ีในการผลิตยา ของสำน ักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซี่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ดี'ในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการ 
รับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการ 
รับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ หรืออายุตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมี
เอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis of 

finished product) ในยารุ่นที่ล่งเป็นตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ล่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ....... ......^ .... .....ประธานกรรมการ

ลงซ่ือ.. ^ ง- พ ล ั^ ..กรรมการ
(นายเสรษฐพล ปัญญาทอง) 

ลงซ่ือ...
(นางสาวสุธาทิพย์ กองเพซร์วัฒนา)

....
(บางอานันทิ'ปภา ขัยมงคล)

ลงซ่ือ..................M&r-............. .กรรมการ ลงซ่ือ..... .........................................
(นางรัซบี สวสดีจิระ) (นางอังคณา ดอยแก่น)

ลงซ่ือ..........P S P ........... .กรรมการ ลงซ่ือ..... ......โ . . . . . . ....
{'นางปีทมาภรณ วิทรศศิวิมล) (นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงซ่ือ............... ร!พ.ไ/ไ................. กรรมการและเลขานการ ลงซ่ือ..... "ข้^fyห

..กรรมการ

..กรรมการ

(บางรันยานี พิมสาริ) (บางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุติ-บขถูงตัๆ ย ๅ ส ํๅ ค ัญ (drug

substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) ข้อ 4.3.1
4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภ ัณฑ์ ซึ่งเปีนตัวแทนแสดง 
รายละเอียดไต้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบีตทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ
4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ
4.5.3 กรณีที่หน่วยราขการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วยราชการ 

จะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตามจำนวนที่หน่วย 

ราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเปีนผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่ 

พบว่ายาไม,เปีนไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ้ไม่รับพิจารณาการเสนอ 
ราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้วย 
ประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่ไมใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาซีวสมมูล (Bioequivalence) เทียบกับยาต้นแบบ 

โดยการศึกษาต้องเปีนไปตามคู,มือการศึกษาซีวประสิทธิผลและชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาของ 

กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง สาธารณสุข
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4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิป่ตการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดในประกาศ 
ประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบบิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนลิทธิ้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บรีษัทผู้เสนอราคา 

(ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญา 

ก่อนครบกำหนด

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

JBta
(นางรัซนี สวัสดีจิระ)

Dapagliflozin หน้า 4/4



คุณลักษณะเฉพาะของยา

Denosumab 60 mg/ml solution for injection, 1 ml prefilled syringe
1. ซอยา Denosumab 60 mg/ml solution for injection, 1 m l prefilled syringe

2. คุณสมบ้ตทั่วไป

2.1 รูปแบบ เป็นยาฉีดปราศจากเชื้อ ใสไม่มีสีถึงสีเหลืองจาง

2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Denosumab 60 mg ในปริมาตร 1 ml

2.3 ภาซนะบรรจุ บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ ชนิด Pre-filled syringe

2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันที่ผลิต วับสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

บริษัทผู้ผลิต และเลขทะเบียนตำรับยาไว้ซัดเจนบนบรรจุภัณฑ์
- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความ 

แรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
- มีข้อความแจ้งเตือนให้จัดเก็บยาที่ 2-8 องศาเซลเซียสและหลีกเลี่ยงการแซ่แข็ง 

(Avoid freezing) บนบรรจุภัณฑ์ และ/หรือภาชนะบรรจุยา

3. คุณสมบตทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข_____________________________________

ข้อ Test items Specifications
1 Identification test - Complied with finished product specification

2 Protein concentration 54.0-66.0 mg/ml

3 pH - 5.0-5.5

4 Sterility test - Complied with finished product specification

5 Bacterial endotoxins - Complied with finished product specification

6 Osmolality 285-345 mOsm/kg

7 Volume in container - Complied with finished product specification

8 Particulate matter - Complied with finished product specification
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4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผ้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผ้มีอำนาจ รายละเอียด 

ด้งนิ

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 
แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ฑย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพ1ของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 

เพิมเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแล้!ข (ย.5) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแล้!ขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ปี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง
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4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใช้!นการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนใว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุกัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดไต้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น
4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดิไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราฃการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 
ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 
ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.5.5 แสดงเอกสารที่รับรองว่ามีระบบการเก็บและจัดส่งยาเป็น cold chain system ท่ีไต้ 

มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ Good Storage Practice (GSP) และ Good Distribution 

Practice (GDP)

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

(นางซ้นยานี พิมสาริ) (นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่ไม่ใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence) เทียบกับยา

ต้นแบบ โดยการศึกษาต้องเป็นไปตามคู,มือการศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูลของ 

ผลิตภัณฑ์ยาของกองควบคุมยา สำน ักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข
4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบป้ญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนลิทธึ๋ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง

4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ขาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ขาย)ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงช่ือ.............................. ......................... ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐพล ปีญญ์าทอง) r ^  ก/

/  . X  1 0 ^ 1 )ลงช่ือ.................... .oLA..''โ )! '..............กรรมการ ลงช่ือ......................................... \ะ ะ '... กรรมการ
(บางสาวสุธาทิพย์ กองเพฃร์วัฒนา) (บางอานนท์ปภา ชัยมงคล)

ลงช่ือ....................... ^ ! % ^ . . ............กรรมการ ลงช่ือ.....................^ ! ) . ............................กรรมการ
(นางรัฃบ สวัสดีจิระ) (นางอังคณา ดอยแก่น)

ลงช่ือ..... ................ B r .............  ...กรรมการ ลงซ่ือ  ............... X ..................... ......กรรมการ
(นางปีทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล) (บางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงช่ือ............ รัป1?.ทํโ..................กรรมการและเลขานุการ ลงช่ือ............... .................................. กรรมการและผู้ข่วยเลขานุการ
(นางธันยานี ทิมสารี) (นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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คุณลักษณะเฉพาะของยา
Desferrioxamine mesilate 500 ทา§ powder for injection

1. ซื่อยา Deferrioxamine mesilate 500 mg powder for injection
2. คุณสมษัติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เป็นยาฉีดปราศจากเชื้อ ลักษณะผงแห้งสิขาวถึงเกือบขาว

2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Deferrioxamine mesilate 500 mg
2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ
2.4 ฉลาก -ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

บริษัทผู้ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์

-บนภาชนะบรรจุยาฉีดอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง

วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสมบ้ตทางเทคนิคของ Finishted product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification และ drug substance

ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 90.0-110.0% of the labeled amount of 
Deferrioxamine mesilate

3 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification

4 Sterility test - Complied with finished product specification

5 Bacterial endotoxins - Not more than 0.33 USP Endotoxin Unit/mg of 

Deferrioxamine mesilate

6 pH - 4.0-6.0 (reconstituted solution)

7 Water content - Not more than 1.5%

8 Constituted solution - Complied with finished product specification

9 Particulate matter - Size > 10 |Um not more than 6,000 /container

- Size > 25 เแทา not more than 600 /container

(นางปิทมาภรฺณ์ วิทูรศศิวิมล) 
ใลงซอ................ .......................... กรรมการและเลขานุการ

(นางซ้นยานี พิมสาริ)

(นางสาวสมนภา บัวโทน)
ลงช่ือ............... ใ^?)!ท......................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือ1ซื่อรับรองเอกสาร'โดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)
แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามทีฃึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแกไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแกไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต (Certification of analysis of finished 

product) ในยารุ่นที่ส่งเบ็เนตัวอย่าง
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4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 
substance) ที่ใช้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 
(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยืนในทะเบียนยามาแสดง

4.3.5 ในกรณีที่เป็นยาที่ต้องผสมก่อนใช้จะต้องมีสำเนาภาพถ่ายผลการศึกษาความคงตัวของ

ผลิตภัณฑ์หลังการละลายมาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 
รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้ไดไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 
ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาตังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป
4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข
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4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 กรณ ียาท ี่เสนอไม่ใช ่ยาต ้นแบบ (original drugs) ต ้องม ีเอกสารผลการศ ึกษา 
Bioequivalence ของยาที่เสนอราคาเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยวิธีการศึกษาต้องเป็นไป 
ตามหล ัก เกณ ฑ ์และแนวปฏ ิบ ัต ิในการศ ึกษาซ ีวสมม ูลของยาสาม ัญ ของสำน ักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ไต้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบป็ญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง

4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บรีษัทผู้เสนอ 
ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงไต้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด

Desferrioxamine หน้า 4/4



คุณสกษณะเฉพาะของยา 
Desflurane volatile liquid 240 ml

1. ซื่อยา Desflurane volatile liquid 240 ml
2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1รูปแบบ เบ็)นนํ้ายาดมสลบใส ไม่มีสี
2.2 ส่วนประกอบ ใน 1 ขวดประกอบด้วยตัวยา Desflurane ในปริมาตร 240 ml
2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาซนะปีดสนิท ป้องกันแสง ไม่เสี่ยงต่อการตกแตกง่าย
2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

บริษัทผู้ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 
- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง 
วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสมบัติทางเทคนิค
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเบ็เนไปตาม finished product specification และ drug substance 

specification ที่อ้างอิงจากเภสัชตำรับฉบับเดียวกัน ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ 
ยา กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เภสัชตำรับที่ใช้อ้างอิงต้องเป็นฉบับที่เทียบเท่าหรือใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตำรับ 
ใดตำรับหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 
(ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)

3.1 Finished product specification: Desflurane USP
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Meet the requirement

2 Assay - 99.7-100.0% of the labeled amount of Desflurane

3 Limit of Nonvolatile Residue - Not more than 0.01%

4 Limit of Antimony - Not more than 3 mcg/g

5 Limit of Fluoride - Not more than 0.001%
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ข้อ Test items Specifications
6 Organic impurities

Dichlorofluoromethane - Not more than 0.01%
Trichlorofluoromethane - Not more than 0.001%

Desflurane related compound A - Not more than 0.10%

Trichloro-trifluoroethane - Not more than 0.001%

Dichloromethane - Not more than 0.001%

Isoflurane - Not more than 0.20%
Chloroform - Not more than 0.006%

Acetone - Not more than 0.010%

Total Impurities - Not more than 0.3%

7 Acidity or Alkalinity - Not more than 0.1 ml of 0.01 M sodium hydroxide 

or 0.6 ml of 0.01 M hydrochloric acid is required to 
change the color of the indicator

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 

แหล่งผลิต
4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.ร, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวขอการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแกไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแกไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
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4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซี่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง
4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1
4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง
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4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 
รายละเอียดไต้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบิตทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ
4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุไข้ไต้!ม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 
ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวชองผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้
4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบตการที่ไต้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ไต้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนลิทธื้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา
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4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ 

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 
ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย)ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด
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คุณลักษณะเฉพาะของยา 
Desmopressin acetate 100 meg tablet

1. ซือยา Desmopressin acetate 100 meg Tablet
2. คุณสมบัติท่ัวไป

เป็นยาเม็ดขนิดรับประทาน
ใน 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยา Desmopressin acetate 100 meg 
บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันความชื้น
- ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันที่ผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

2.1 รูปแบบ
2.2 ส่วนประกอบ
2.3 ภาชนะบรรจุ
2.4 ฉลาก

บริษัทผู้ผลิต และเลขทะเบียนตำรับยาไว้ซัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ 
- กรณียาบรรจุใบแผง แผงที่บรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยา 

สำคัญ ความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซื่งได้จดทะเบียนต่อ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข__________________________________
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification
2 Assay - 90.0-110.0% of the labeled amount of Desmopressin base
3 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification
4 Dissolution Test - Complied with finished product specification
5 Impurity - Complied with finished product specification

6 Water content - Complied with finished product specification
4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 
ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 

แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
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4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามทีฃึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 
เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการฃอแกํไฃ (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ dru'g substance specification โดยขอแกไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวับประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเนินตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 
substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่บที่ส่งเนินตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 
(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

(นางร้ฃนี ,สๅ2เคีจิระ) (นางอังคณา ดอยแก่น)
ลงขอ..........................y .....................กรรมการ

(นางป็ทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล)
ลงข่ือ............... ........................... กรรมการและเลขานุการ

(นางซ้นยานี พิมลาริ)

ลงข่ือ.................... ....................................กรรมการ
(นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงข่ือ...........โ*ข้^?'ท.........................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปียธิดา แต่เจริญกล)

Desmopressin หน้า 2/4



4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีลำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีลำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 
รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาท่ีส่งมอบต้องมีอายุใข้ได้!ม'น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งลำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาตังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข
4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่ไมใช่ยาตันแบบจะต้องมีผลการศึกษาซีวสมมูล (Bioequivalence) เทียบกับยา

ต้นแบบ โดยการศึกษาต้องเป็นไปตามคู,มือการศึกษาซีวประสิทธิผลและซีวสมมูลของ 

ผลิตภัณฑ์ยาของกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข

Desmopressin หน้า 3/4



4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบตการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เปีนไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย
4.7.3 กรณีพบบิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ได้รับยา
4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา
4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ขาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงข่ือ....... ...................... ^  ..... ....ประรานกรรมการ
y  y  (นายเศรษฐพลปัญญาทอง) ไวั-

ลงข่ือ..................... โ\.รีบัV)............... กรรมการ ลงข่ือ.........................'บ  ั ........... .ร^...กรรมการ
(บางลาวสุธาทิพย กองเพซร์วัฒนา)

ลงข่ือ...... ................J s h k :............  ...กรรมการ
(บางรัซนี สวัสดีจิระ)

ลงข่ือ...................... .^r.f...‘ ................ กรรมการ
(นางปีทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล)

ลงซ่ือ..................ไ'..................... กรรมการและเลขานุการ
(บางธันยานี พิมสารี )

(บางอาบันท์ปภา ชัยมงคล)
ลงข่ือ................ . ^ พ พ น ั! ! เ ............. กรรมการ

(นางองคณา ดอยแก่น)
ลงข่ือ....  .................X . ...................  .....กรรมการ

(นางสาวสมนภา บัวโทน)
ลงซ่ือ............ .ไ,! พ ? . .....................กรรมการและผู้ข่วยเลขานุการ

(นางสาวปียธิดา แต่เจริญกุล)

Desmopressin หน้า 4/4



คุณลักษณะเฉพาะของยา
Dutasteride 0.5 mg and Tamsulosin hydrochloride 0.4 mg modified release capsule

1. ชื่อยา Dutasteride 0.5 mg and Tamsulosin hydrochloride 0.4 mg modified release capsule
2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เป็นยาแคปซูลสำหรับรับประทาน

ประกอบด้วยตัวยา Dutasteride 0.5 mg และ Tamsulosin hydrochloride
0.4 mg ใน 1 แคปซูล 
บรรจุในแผงปิดสนิท
- ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต 

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาดความแรงของยา เลขท่ีผลิต วันสิ้นอายุ ไว้อย่างชัดเจน
3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product ซื่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข_____________________________________________

ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 95.0-105.0 % of the labeled amount of dutasteride
- 95.0-105.0 % of the labeled amount of tamsulosin 

hydrochloride

3 Dissolution test*

Dutasteride

- Tamsulosin hydrochloride

- Complied with finished product specification

- Complied with finished product specification

4 Uniformity of dosage units* - Complied with finished product specification

2.2 ส่วนประกอบ

2.3 ภาชนะบรรจุ
2.4 ฉลาก
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4. เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผ้มีอำนาจ รายละเอียด 
ดีงนิ

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 
แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามทีขึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแกํไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแกไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมืเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดฃีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product
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4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา

4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 
of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใช้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ป ีจะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใซได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยา‘ทุกงวดท่ีส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 
ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธี้ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป
4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข
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4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่ไม่ใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาซีวสมมูล (Bioequivalence) เทียบกับยา 
ต้นแบบ โดยการศึกษาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ 

รูปแบบรับประทานที่มีการดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสำคัญ (oral modified release 
dosage forms) ของกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง 
สาธารณสุข

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาฃนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราฃการขอสงวนสิทธี้ไม,รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งขาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งขาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ขาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงไต้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ขาย)ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด
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คุณลักษณะเฉพาะของยา
Empagliflozin 10 mg film-coated tablet

1. ซ่ือยา Empagliflozin 10 mg film-coated tablet
2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มชนิดรับประทาน
2.2 ส่วนประกอบ ใน 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยา Empagliflozin 10 mg
2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในแผงปิดสนิท ป้องกันความชื้น และบรรจุภัณฑ์ป้องกันแสง
2.4 ฉลาก -ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันที่ผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

บริษัทผู้ผลิต และเลขทะเบียนตำรับยาไว้ซัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ 
- แผงที่บรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันสิ้น 
อายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข__________________________________
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification
2 Assay - 95.0-105.0% of the labeled amount of Empagliflozin
3 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification
4 Dissolution Test Complied with finished product specification
5 Degradation product - Complied with finished product specification

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นลำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 

แหล่งผลิต
4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
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4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอืยดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ฃึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกํไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแกไข (ย.5) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแกไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง
4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1
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4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาท่ีส่งมอบต้องมีอายุใช้1ดไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ค ุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ้ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข
4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่ไมใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาซีวสมมูล (Bioequivalence) เทียบกับยา

ต้นแบบ โดยการศึกษาต้องเป็นไปตามคู,มือการศึกษาซีวประสิทธิผลและซีวสมมูลของ 

ผลิตภัณฑ์ยาของกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข
4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบีติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

(นางสาวสมบภา บัวโทน)
" " ฑ ข์ '̂'า
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4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะชาย

4.7.3 กรณีพบบิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการชอสงวนสิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืนโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย)ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด
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1. ซือยา Entacapone 200 mg film-coated tablet
2. คุณสมบัตท่ัว'1ป

2.1 รูปแบบ เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มชนิดรับประทาน

2.2 ส่วนประกอบ ใน 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยา Entacapone 200 mg
2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะบรรจุบิเดสนิท และฟ้องกันแสง
2.4 ฉลาก ■ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

บริษัทผู้ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์

■กรณียาบรรจุในแผง แผงที่บรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยา
สำคัญ ความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification และ drug substance 

specification ที่อ้างอิงจากเภสัชตำรับฉบับเดียวกัน ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ 

ยา กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เภสัชตำรับที่ใซัอ้างอิงต้องเป็นฉบับที่เทียบเท่าหรือใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตำรับ 

ใดตำรับหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 
(ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)

คุผลักษณะเฉพาะของยา

Entacapone 200 mg film-coated tablet

3.1 Finished product specification: Entacapone tablet USP
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Meet the requirement

2 Assay - 90.0-110.0% of the labeled amount of entacapone

3 Uniformity of dosage units - Meet the requirement
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ข้อ Test items Specifications
4 Dissolution* (เลือก Test ใด Test หน่ึง)

- Test 1 - Not less than 80%(Q) of the labeled amount of 
entacapone is dissolved in 30 minutes and

- Test 2 - Not less than 80%(Q) of the labeled amount of 
entacapone is dissolved in 45 minutes

- Test 3 - Not less than 70%(Q) of the labeled amount of 
entacapone is dissolved in 30 minutes

5 Impurities

- Entacapone related 
compound A

- Not more than 0.2%

- Any individual unspecified 

degradation product
- Not more than 0.1%

- Total impurities - Not more than 0.2%

3.2 Drug substance specification: Entacapone USP
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Meet the requirement

2 Assay - 98.0-102.0% on the dried basis

3 Residual on ignition - Not more than 0.1%

4 Impurities

- Entacapone related 

compound A

- Any other unknown 
individual impurities
- Total impurities

- Not more than 0.1%

- Not more than 0.1%

- Not more than 0.2%

5 Loss on drying - Not more than 0.5%

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

บ  I น !  I d dM I I I 4

HJ39<
ลงซ่ือ.....  ...................^ .......  ....ประธานกรรมการ

(นายเศร'ษฐพล ปัญญาทอง)
ลงซ่ือ................... ................................ กรรมการ ลงซ่ือ....................'ร-/...............L . .J ......กรรมการ

(นางสาวสุธาทพย็ กองเพซร์วัฒนา) (นางอานนท์ปภา ซั̂ มงคล)
ลงซ่ือ...................................................กรรมการ ลงซ่ือ................ I ...............กรรมการ

(นางรัซบี สวัสดีจิระ) (นางอังคณา ดอยแก่น)
ลงซ่ือ...................................................กรรมการ ลงซ่ือ.....................^ V ............................ กรรมการ

(นางป้ทมาภรถ! วิทูรสรวิมล) (นางสาวสมนภา บัวโทบ)
......กุ!(โ?.....................กรรมการและเลขานุการ ลงซ่ือ............ ใ ^ .......................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการลงซอ..

(บางอันยาน พิมสารี โ (นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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หมายเหตุ - * หัวข้อ Dissolution และ Uniformity of dosage units ให้แนบเอกสารแสดงรายละเอียดผล 
การตรวจวิเคราะห์ หากมิได้แจ้งรายละเอียดที่เป็นตัวเลขไวิในใบ COA 

- กรณีที่จดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสาร 
หลักฐานดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติด้วย

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มิอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.ร, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ปี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
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4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมืเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง
4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเ'ปีนตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดิไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ
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4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป
4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข
4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่ไมใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence) เทียบกับยา

ต้นแบบ โดยการศึกษาต้องเป็นไปตามคู,มือการศึกษาขีวประสิทธิผลและซีวสมมูลของ 

ผลิตภัณฑ์ยาของกองควบคุมยา สำน ักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข
4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิปติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา
4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบบิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืบ โดยสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง

4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา
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4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ง■ชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ 

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 
ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 
สัญญาก่อนครบกำหนด
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คุณลักษณะเฉพาะของยา
Epoetin beta 5000 iu/0.3 ml solution for injection, 0.3 ml prefilled syringe

1. ซอยา Epoetin beta 5000 iu/0.3 ml solution for injection, 0.3 ml prefilled syringe
2. คุณสมบ้ติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เนินยาฉีดปราศจากเชื้อสำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือหลอดเลือดดำ

2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Erythropoietin beta 5,000 IU ในปริมาตร 0.3 ml
2.3 ภาชนะบรรจุ ยาบรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อชนิด Prefilled syringe
2.4 ฉลาก -ระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

บริษัทผู้ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์

-บนภาชนะบรรจุยาฉีดอย่างน้อยต้องระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง

วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสม'นัติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็น'ไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ Test items Specifications
1 Identification Complied with finished product specification

2 Assay - 90.0-110.0% of the labeled amount of Erythropoietin beta

3 Bacterial Endotoxins - < 2.0 EU/1,000 IU.

4 pH - 7.0-7.4

5 Sterility test - ตรวจผ่าน

6 Particulate matter Size > 10 [dm not more than 6,000 /container 

- Size > 25 (im  not more than 600 /container

7 Extractable volume - Complied with finished product specification
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4. เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 
ดิงนิ ■

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 
แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.ร, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามทีฃึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้!ข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้!ขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ใบหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ............................ .... ........ ประธานกรรมการ

ลงซ่ือ..
(บายเศรษธฺพ?/

..................น?Nไ''...................... กรรมการ
1 ปึญญาทอง) 

ลงซ่ือ...............ะะ:...............”..............กรรมการ

ลงซ่ือ..
(บางสาวสุธาทิพย์ กองเพซร์วัฒนา) 

.................. ...............................กรรมการ ลงซ่ือ...
(นางอาน้นท‘ปภา ขัยมงคล)

........ . S y v w ^ C h 1;....... f1รรมการ
(นางวัชบี สวัสดีจิระ) (นางอังคณา ดอยแก่น)

ลงซ่ือ..........................r f ........................ กรรมการ ลงซ่ือ................... ..................................... กรรมการ
(บางป็ทมาภรณ์ วิทูรสดีวิมล) (บางสาวสมนภา บัวโทบ)

ลงซ่ือ................#»./!..................กรรมการและเลขานการ ลงซ่ือ................. .................................กรรมการและผ้ซ่วยเส'ขาบการ
(นางซับยานี พิมสาริ) (บางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา

4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 
of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 
substance) ที่ใช้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสด 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ใดิไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ
4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ
4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราขการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราขการขอสงวนสิทธี้ไม่รับ 
พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 
ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ......................ริ̂ ?..!!)!>................ กรรมการ

ลงซ่ือ.....  ....................... ........................  ..ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐพล ปัญญาทอง) . ^ น ต ้*f-L:

ลงซ่ือ..................../ะท ั.่......... .......... ......... กรรมการ
(นางสาวสุธาทิพย็, กองเพ'ซร์วัฒนา) (บางอานนท์ปภา ชัยมงคล)

ลงซ่ือ  ........ 1.... i s k . . ............ ....กรรมการ ลงซ่ือ................ ...................................... กรรมการ
(นางรัช1นส^ดีจิระ) (นางอังคณาดอยแก่น)

ลงซ่ือ....................... ........................... กรรมการ ลงซ่ือ  ................ X ......................  ..... กรรมการ
(นางปัทมาภรณ วิทูรศศิวิมล) (นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงซ่ือ................. t k . / . . ..................กรรมการและเลขานุการ a-wisi ”ไ)'ร!?)'''
(นางธนยานิ พันสารี )

ลงซ่ือ................ ไ'.ไ'.” )?.................... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกล)
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4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนคร'บกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏินตการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบบิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ได้รับยา
4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง

4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 
ราคา (ผู้ขาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด
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คุณลักษณะเฉพาะของยา 
Ertapenem 1 gm powder for infusion

1. ซือยา Ertapenem 1 gm powder for infusion
2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1 รูปแบบยา เป็นผงยาฉีดปราศจากเชื้อ สีขาวหรือเกือบขาว
2.2ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Ertapenem sodium ท่ีสมมูลกับ Ertapenem 1 gm
2.3ภาซนะบรรจุ บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศเชื้อ
2.4ฉลาก - ระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

บริษัทผู้ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 
- บนภาชนะบรรจุยาฉีดอย่างน้อยต้องระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง

วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ Test items Specifications
1 Identification test - Complied with finished product specification
2 Assay 100.0-115.0% of the labeled amount of Ertapenem
3 pH - 7.0-8.0
4 Sterility test - Complied with finished product specification
5 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification
6 Particulate matter Size > 10 เแทา not more than 6,000 /container 

- Size > 25 เแทา not more than 600 /container
7 Water content Not more than 2.3% พ/พ
8 Bacterial endotoxin - Complied with finished product specification
9 Degradation products - Complied with finished product specification
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ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียดดังนี้
4.1 เอกสารการไต้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต
4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.ร, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาท่ีเสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 
เพิ่มเดิมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในฺการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและหัดเทียมกับหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีดี'ในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการ 
รับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการ 
รับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร 
Certificate of pharmaceutical product

4. เง่ือน'1ฃอ่ี'น ๆ
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4.3. เอกสารคุณภาพของยาท่ีเสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis of 

finished product) ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 
substance) ท่ีใซในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างท้ังชองผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (drug 
substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแส์ดงผลการศึกษา Long 
Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาท่ีขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามท่ียื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.3.5 ในกรณีที่เป็นยาที่ต้องผสมก่อนใช้จะต้องมีสำเนาภาพถ่ายผลการศึกษาความคงตัวของ
ผลิตภัณฑ์หลังการละลายมาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา
4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างตัน
4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาท่ีส่งมอบต้องมีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ
4.5.2 ยาทุกงวดท่ีส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีที่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วยราชการ 
จะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตามจำนวนที่หน่วย 
ราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่ 
พบว่ายาไม,เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธี้ไม่รับพิจารณาการเสนอ 
ราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป
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4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้วย 
ประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไมมเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้
4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดในประกาศ 
ประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากห้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซ้ือจะขาย

4.7.3 กรณีพบบิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยท่ีได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา
4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอราคา 
(ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญา 
ก่อนครบกำหนด
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คุณลักษณะเฉพาะของยา
Fluticasone furoate 27.5 mcg/spray nasal spray, 120 dose bottle

1. ขือยา Fluticasone furoate 27.5 mcg/spray nasal spray, 120 dose bottle
2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 รูปแบบ เป็นสารละลายแขวนตะกอนใช้สำหรับพ่นจมูก

2.2 ส่วนประกอบ ในการพ่น 1 ครังจะให้ยา Fluticasone furoate (micronised) 27.5 meg
2.3 ภาชนะบรรจุ ยาบรรจุในภาฃนะที่ปีดสนิทพร้อมใช้ สำหรับพ่นจมูก

2.4 ฉลาก -ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

บริษัทผู้ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์
-บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง
วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ Test items Specifications
1 Identification test - Complied with finished product specification
2 Assay - 95.0-105.0% of the labeled amount of 

Fluticasone furoate

3 Benzalkonium chloride content - 90.0-110.0% of the labeled amount of 

Benzalkonium chloride
4 Edetate disodium content - 90.0-110.0% of the labeled amount of Edetate 

disodium

5 Uniformity of delivered dose - Complied with finished product specification

6 pH - 5.0-7.0

7 Microbial limits test - Complied with finished product specification
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ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 
ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 
แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ฑย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามทีขึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ปี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง

4. เงื่อนไขอื่น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ร่. l ( i ^ ร'^ลงฃีอ.................... ................................กรรมการ
(นางสาวสุธาทิพย์ กองเพซร์วัฒนา)

ลงซ่ือ....  ............. M $ k ............... .....กรรมการ
(บางรัชบืสวัสติริ)ระ)

ลงช่ือ........................ ปี̂ ร................ กรรมการ
(บางปัทมาภรณ วิทูรศรวิมล)

ลงช่ือ...............ร*;.,ภ ั..................กรรมการและเลขานุการ
(บางร้นยานี พิมลารี )

ลงช่ือ............................ ...........................ประธาบกรรมการ
(บายเศรษฐพล ป็ญญาทอง) _ า .  P -

ลงซอ........................ร^':.............รร :̂....กรรมการ
(นางอาบัน/ปภา จุ้ยมงคล)

ลงช่ือ..............เ1 บ ี) ( า 0 /โ .................. กรรมการ
(นางอังคณา ดอยแก่บ)

ลงช่ือ  ................ A ....................  ..... กรรมการ
(บางสาวสมนภา บัวโทบ)

ลงช่ือ................... . ไ ! ................. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 
substance) ที่ใช้!นการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง
4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 
รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดิไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ
4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราขการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใข้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับ 
พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิต'ในคร้ังต่อ'ไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ
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4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทยวิงรีอห้องปฏิบัติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม,เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง

4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ขาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิก

คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอิยดของยา

(บางสาวสมนภา บัวโทบ)
รั̂ ไ)̂ [ห........ พ.?!:รุ.โ................ กรรมการและเลขานุการ

(บางซับยานี พิมลารี)
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คุณลักษณะเฉพาะของยา
Fluticasone propionate 250 mcg/dose and salmeterol 25 mcg/dose pressurised

inhalation 1 suspension 1 120 dose
1. ซื่อยา Fluticasone propionate 250 mcg/dose and salmeterol 25 mcg/dose

pressurized inhalation , suspension 1 120 dose

2. คุณสมบัติท่ัวไป
2.1 รูปแบบ เบ็เนสารแขวนตะกอน สำหรับสูดพ่นทางปาก
2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Fluticasone propionate 250 meg และ Salmeterol

xinafoate ซ่ึงสมมูลกับ salmeterol 25 meg ต่อการพ่น 1 ครั้ง จำนวน 120

dose

2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะ pressurised container ซ่ึงติดต้ัง metering value

2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือชื่อทางการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาด ความแรงของยา เลขท่ีผลิต วันสิ้นอายุ ไว้ชัดเจน

3. คุณสมบ้ติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเบ็เนไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ Test items Specifications
1 Identification Complied with finished product specification

2 Mean ex-act of salmeterol/actuation 18.9 -  23.1 meg

Mean ex-act of fluticasone/actuation 198 -  242 meg

3 Content uniformity Complied with finished product specification
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จ้อ Test items Specifications
4 Number of applications Not less than 120

5 Mean fine particle mass Complied with finished product specification

6 Microbial enumeration tests and 
tests for specified microorganisms

Complied with finished product specification

7 Impurities Complied with finished product specification

4. เง่ือนไขอ่ืน
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือ'ซื่อรับรองเอกสาร'โดยผู้มีอำนาจ 

รายละเอียดดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.ร, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแกไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแกไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
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4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง
4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 
(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1
4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา
4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งtปีนตัวแทนแสดง 

รายละเอียดไต้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ใดิไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ.....  ....- ^ -
(นายเศรษฐพล ปีญญาทอง)

ลงซ่ือ..... .............โโ........................  ... กรรมการ A
(บางสาวสุธาหพย์ ทองเพซร์วัฒนา)

..ประธานกรรมการ

หพย่ ทองเพซjF
ลงซิอ....................:ร๙า................^ / . กรรมการ

(นางอานับท'ปภา ชัยมงคล)
ลงซ่ือ............

(นางร้ซนี สวัสดีจิระ)
ลงซ่ือ...................... f jy ? ..ว้า................ กรรมการ

(นาง{เทมาภรณ วิทูรศศิวิมล)
ลงซ่ือ.................SfS'C............... กรรมการและเลขานุการ

(บางรันยานี พิมสารี)

ลงซ่ือ.... ....... . . f c y v z S . ......  ...กรรมการ
(นางอังคณา ดอยแก่น)

ลงซ่ือ...................o i k . ..............................กรรมการ
(นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงซ่ือ............ ช ่ว.......................... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 
ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป
4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิปติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา
4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบบิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ไต้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญขีกลาง

4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ
ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ขาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

' สัญญาก่อนครบกำหนด
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คุณลักษณะเฉพาะของยา
Fluticasone propionate 250 mcg/dose and salmeterol 50 mcg/dose inhalation powder,

60 dose inhalation
1. ขื่อยา Fluticasone propionate 250 mcg/dose and salmeterol 50 mcg/dose inhalation powder, 

60 dose inhalation
2. คุณสมบ้ติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เบ็เนยาสูดเข้าทางปาก
2.2 ส่วนประกอบ ในแต่ละบริสเตอร์ประกอบด้วยตัวยา Fluticasone propionate 250 meg และ

Salmeterol xinafoate ซ่ึงสมมูลกับ salmeterol 50 meg

2.3 ภาชนะบรรจุ ผงยาบรรจุใน foil blisters strip และ foil blisters strip บรรจุในเครื่องมือที่ใข้สูด
พ่น (Accuhaler)

2.4 ฉลาก -ระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

บริษัทผู้ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 
-บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง 

วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสมปติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 90.0-110.0% of the labeled amount of Fluticasone propionate

- 90.0-110.0% of the labeled amount of Salmeterol

3 Content Uniformity of 

Delivered dose

- Complied with finished product specification

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ................ใ ^ .!y โไ'/^............... กรรมการ
(นางสาวสุธาทพย์ กองเพซร์วัฒนา)

ลงซอ......  ............................ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐพลปีญญ์าทอง) r jT tc "

ลงซ่ือ................... .................. .rc ..........กรรมการ
(บางอานันท์ปภา ขัยมงคล)

ลงซ่ือ...................................................กรรมการ ลงซ่ือ......  ........ .พ า /^ CZ&V..........  ......กรรมการ
(นางร้ซฺนี 1รท้'สตจิระ) (นางอังคณา ดอยแก่บ)

ลงซ่ือ........................................................กรรมการ
(นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงซ่ือ............. ฑ ์ก .......................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวป็ยธิดา แต่เจริญกุล)

ลงขอ.....................' ............................กรรมการ
(นางป้ทมาภรฌ์ วิทูรคศิวิมล)

ลงซ่ือ..................... .^.บโโ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางธันยานี ทิมสารี )
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ข้อ Test items Specifications
4 Fine particle mass 

-Fluticasone propionate 
-Salmeterol

- 37.5-75 mcg/blister

- Not less than 7.5 mcg/blister

4. เง่ือนไขอ่ืน
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียดดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้!ขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ปี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง 
สาธารณสุข ฃี่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ 
ผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวัน 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) โดย 
หน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรอง 
ถ ึงว ันประกาศประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ หรืออายุตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือม ีเอกสาร
Certificate of pharmaceutical product
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4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis of 

finished product) ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 
substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (drug 

substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) ข้อ 4.3.1
4.3.4 ผลการศึกษา long term stability 

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียดไต้ 

ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบตทั่วไปข้างต้น
4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้!ดิไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีที่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วยราชการจะ 

ทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตามจำนวนที่หน่วย 

ราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใข้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่า 

ยาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ๋ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายา 
ดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้วย 

ประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ
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4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เปีนไปตามมาตรฐานข้อกำหนดในประกาศ 

ประกวดราคา
4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย
4.7.3 กรณีพบปิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนลิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืนโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา
4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอราคา 

(ผู้ขาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อน 
ครบกำหนด
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คุณลักษณะเฉพาะของยา 
Gemigliptin 50 mg film coated tablet

1. ซื่อยา Gemigliptin 50 mg film coated tablet
2. คุณสมบัตท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มชนิดรับประทาน

2.2 ส่วนประกอบ ใน 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยา Gemigliptin tartrate sesquihydrate ที่สมมูลกับ

Gemigliptin 50 mg

2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในแผงปีดสนิท
2.4 ฉลาก -ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

บริษัทผู้ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 
-กรณียาบรรจุในแผง แผงที่บรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยา 
สำคัญ ความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข__________________________________
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 95.0-105.0% of the labeled amount of gemigliptin

3 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification

4 Dissolution test - Complied with finished product specification

5 Impurity - Complied with finished product specification

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

..ประธานกรรมการลงซ่ือ.................................
(บายเศรษฐพล ปีญญาทอง)

ลงซ่ือ.................. ................................. กรรมการ ลงซ่ือ.................. .วา:า.............. แ ^ . ....... กรรมการ
(บางสาวสุราทิพย กองเพซร์วัฒนา) (บางอานนท์ปภา ชัยมงคล)

ลงซ่ือ...........จ!นิบี0บ ี^ .......................... กรรมการ
(นางอังคณา ดอยแก่น)

ลงซ่ือ.................... ...............................กรรมการ
(นางรัชบี สวัสดีจิระ)

ลงซ่ือ........................ .......................... กรรมการ
(นางปิทมาภรณ วิทูรศศิวิมล)

ลงซ่ือ.............. 5“ วั’น ้................. กรรมการและเลขานุการ
(นางรับยานี พิมสารี)

ลงซ่ือ................ร?*& , ................................กรรมการ
(นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงซ่ือ.......... โวั!.^ )โ!1?........................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(บางสาวปิยซิดา แต่เจริญกล)



4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

4.1 เอกสารการไต้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 
แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.! ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ฃึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกํไข 

เพิมเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแกไข (ย.5) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแกไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ปี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/ร participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง



4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 
substance) ที่ใช้!นการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1
4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 
รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบีตทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดิไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนลิทธึ๋ไม่รับ 
พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ร''ฑ์
(บางสาวสุธา,ทิพยกองเพซร์วัฒนา)

ลงข่ือ...............................โโโ................. ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐพลปีญญ์าทอง) ช่วั/โ

ลงข่ือ...................... .โ\..ปิ..โๆ . .โ.............กรรมการ ลงข่ือ..................... .าธวัวันั..
(บางอานน/ปภา ชัยม•พล)

ลงข่ือ...................................................... กรรมการ
(นางอังคณา ดอยแก่น)

ลงข่ือ  .............Jr........................  ...... กรรมการ
(นางปีทมาภรณ วิทรศศิวิมล) (นางสาวสมนภา นัวโทน)

ลงข่ือ......... .โ,̂ '*$.'โ/'........................ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(บางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)

ลงข่ือ....................^ . . พ . ................... กรรมการ
(นางร้ซนี สวัสดีจิระ)

ลงข่ือ...................... o ’....................... กรรมการ

ลงข่ือ.................1วักโ...................กรรมการและเลขานุการ
(นางธนยานี พิมสารี)
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4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 กรณ ียาท ี่เสนอไม่ใช ่ยาต ้นแบบ (original drugs) ต ้องม ีเอกสารผลการศ ึกษา 
Bioequivalence ของยาที่เสนอราคาเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยวิธีการศึกษาต้องเป็นไป 
ตามหล ัก เกณ ฑ ์และแนวปฏ ิบ ัต ิในการศ ึกษาซ ีวสมม ูลของยาสาม ัญ ของสำน ักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ไต้ 
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาขนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบบิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ปวยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราขการขอสงวนสิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา
4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งขาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราขการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ขาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด

Gemigliptin หน้า 4/4



1

คุณลักษณะเฉพาะของยา
Insulin aspart 100 iu/1 mL solution for injection in 3 ml cartridge

1. ซื่อยา Insulin
2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ
2.2 ส่วนประกอบ
2.3 ภาชนะบรรจุ

2.4 ฉลาก

aspart 100 iu/1 mL solution for injection in 3 ml cartridge

เป็นนํ้ายาแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี
ประกอบด้วย Insulin aspart 100 IU/ml ใน'ปริมาตร 3 ml
บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อแบบ multiple doses ปริมาตร 3 ml

และบรรจุภัณฑ์ป้องกันแสง
- ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันที่ผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต 
บริษัทผู้ผลิต และเลขทะเบียนตำรับยาไว้ซัดเจนบนบรรจุภัณฑ์
- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง 
วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
- มีข้อความแจ้งเตือนให้จัดเก็บยาที่ 2-8 องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงการแซ่แข็ง
(avoid freezing) บนบรรจุภัณฑ์ และ/หรือภาชนะบรรจุยา

3. คุณสมบัติทางเทคนิคจอง Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ Test items Specifications
1 Identification test - Complied with finished product specification

2 Assay - 95.0-105.0% of the labeled amount of Insulin aspart

3 pH - 7.20-7.60

4 High molecular weight proteins - Not more than 1.5%

5 B28isoAsp insulin aspart - Not more than 2.2%

6 Total Impurities - Not more than 3.2%

7 Zinc content - 16.3-24.5 pg/ml

8 Preservative
Metacresol

Phenol

- 1.55-1.89 mg/ml

- 1.35-1.65 mg/ml

Insulin aspart หน้า 1/4



2

ข้อ Test items Specifications
9 Sterility test - Complied with finished product specification

10 Bacterial endotoxins - Not more than 80 endotoxin units/100 IU of Insulin aspart

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือ'ซื่อรับรองเอกสาร'โดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้
4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต
4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.! ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product
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4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง
4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1
4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง
4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดิไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีที่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 
ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข
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4.5.5. แสดงเอกสารที่รับรองว่ามีระบบการเก็บและจัดส่งยาเป็น cold chain system ท่ีได้ 

มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ Good Storage Practice (GSP) และ Good Distribution 

Practice (GDP)

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้
4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา
4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ปวยท่ี'ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนลิทธิ๋ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง

4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ
ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 
ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด
4.10 ทางบริษัทต้องสนับสนุนเข็มฉีดอินซูลิน
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คุณลักษณะเฉพาะของยา
Insulin glargine 300 เบ/ทกl solution for injection in 1.5 ml ช น ิด  prefilled-pen

1. ซื่อยา Insulin
2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ
2.2 ส่วนประกอบ

2.3 ภาชนะบรรจุ

2.4 ฉลาก

glargine 300 IU/ml in 1.5 ml Solution for Injection ชนิด prefilled-pen

เป็นสารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี
ประกอบด้วย Insulin glargine 300 IU/ml ในปริมาตร 1.5 ml

บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อแบบ multiple doses ที่บรรจุสำเร็จใน
ปากกาฉีดอินซูลิน และบรรจุภัณฑ์ป้องกันแสง
- ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันที่ผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต 

บริษัทผู้ผลิต และเลขทะเบียนตำรับยาไว้ซัดเจนบนบรรจุภัณฑ์
บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความ 
แรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

- มีข้อความแจ้งเตือนให้จัดเก็บยาที่ 2-8 องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงการแซ่ 
แข็ง (avoid freezing) บนบรรจุภัณฑ์ และ/หรือภาชนะบรรจุยา

3. คุณสมบัติทางเทคนิค
3.1 Finished product specification:

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซื่งได้จดทะเบียนต่อ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ Test items Specifications
1 Identification test Complied with finished product specification

2 Assay - 90.0-105.0% of the labeled amount of Insulin 

glargine

3 pH - 3.5-4.5

4 Limit of high molecular weight proteins - Not more than 0.5%
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ข้อ Test items Specifications
5 Related protein

- Largest - Not more than 0.5%

- Sum - Not more than 2.0%

6 Particulate matter - Complied with finished product specification

7 Zinc content - Complied with finished product specification

8 Sterility test - Complied with finished product specification

9 Bacterial endotoxins - Not more than 80 endotoxin unit/100 IU of

Insulin

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้
4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 

แหล่งผลิต
4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณี'ทีอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแกํไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Insulin glargine หน้า 2/5



4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PJC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียาน่าเข ้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเนินตัวอย่าง
4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเนินตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1
4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ป ี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง
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4.4. ตัวอย่างยา
4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดไต้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ
4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้!ต้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ
4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ
4.5.3 กรณีที่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธี้ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.5.5 แสดงเอกสารที่ร ับรองว่ามีระบบการเก็บและจัดส่งยาเป็น cold chain system ท่ีไต้ 
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ Good Storage Practice (GSP) และ Good Distribution 

Practice (GDP)
4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้
4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ไต้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา
4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะชาย
4.7.3 กรณีพบป้ญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ไต้รับยา



4.8 หน่วยราชการขอสงวนลิทธึ๋ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเริยกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนี่งข้อใดต่อไปนี้
4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา
4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด
4.10 ทางบริษัทต้องสนับสนุนเข็มฉีดอินซูลิน
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คุณลักษณะเฉพาะของยา

Lansoprazole 30 mg orodispersible tablet

1 .

2.

ซ่ือยา Lansoprazole 30 mg orodispersible tablet

คุณสมบัติท่ัวไป
2.1 รูปแบบยา เป็นยาเม็ดสำหรับรับประทานที่อยู่ในรูปของ enteric coated microgranules

2.2 ส่วนประกอบ ใน 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยา Lansoprazole 30 mg

2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะปิดสนิท ป้องกันแสง
2.4 ฉลาก - ระบุขื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันที่ผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ซัดเจนบนบรรจุภัณฑ์
- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือขื่อทางการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาดความแรงของยา เลขท่ีผลิต วันสิ้นอายุ ไว้ซัดเจน

3. คุณสมษัติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข__________________________________

ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 93.0-107.0% of the labeled amount of Lansoprazole

3 Dissolution test - Complied with finished product specification

4 Uniformity of Dosage Units - Complied with finished product specification

5 Related substances - Complied with finished product specification
4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือขื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ตังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 

แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงช่ือ..................^ ใ'กํ..วัน้ใ............. กรรมการ

ลงช่ือ....... ....................... ^ ..........  ....ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐพล ปิญ์ญาทอง)

ลงช่ือ...................... ใ /ใ ............ .ใ:ป. กรรมการ
(นางสาวสุธาทิพย์ กองเพซร์วัฒนา) (นาเอาบันทิปภา ขัยมงคล)

ลงช่ือ.................. ................................ กรรมการ ลงช่ือ................ป ็ใ ^ ใ ใ ใ ใ ™ใ .............. กรรมการ
(บางรั?ฟ้ (̂วัสดจิระ) (นางอังคณา ดอยแก,บ)

ลงช่ือ  .............A .......................  ......กรรมการ
(นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงช่ือ........... . ^ . ไ)?!โ)ท.....................กรรมการและผู้ซ่วยเลขานุการ
(นางซ้นยานี พิมสารี) (นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)

ลงช่ือ......................y . ......................... กรรมการ
(นางป็ทมาภรณ วิทูรศศิวิมล)

ลงช่ือ...........................................กรรมการและเลขานุการ
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4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลียนแปลงแก้ไข 
เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ปี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข ้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดขีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง
4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1
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4.3.4 ผลการศึกษา long term stability
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ 
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง
4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น
4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ
4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ค ุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป
4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้วย 

ประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข
4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่ไมใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาซีวสมมูล (Bioequivalence) เทียบกับยา
ต้นแบบ โดยการศึกษาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การศึกษาซีวสมมูลของผลิตกัณฑ์ยาสามัญ 

รูปแบบรับประทานที่มีการดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสำคัญ (oral modified release 
dosage forms) ของกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง 
สาธารณสุข

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ.....................ไ.............................กรรมการ
(นางสาวสุธาทิพยุ กองเพซร์วัฒนา)

ลงข่ือ.....  ...............A t .............. ....กรรมการ
(บางรัฟ้ สวัสดีจิระ)

ลงซ่ือ....................Sl ....................... กรรมการ
(นางปีทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล)

ลงซ่ือ...............§(?!//....................กรรมการและเลขานุการ
(บางรับยานี พิมสารี)

ลงซ่ือ........ ■ ................... . ร   ..ประธานกรรม01V ,  V
(นายเศรษฐพล ปีญญาทอง) / —V / -/ลั>

ลงข่อ....................... .รา.......................... กรรมการ
(บางอาบันท์ปภา ชัยมงคล)เงอานนท์ปภา ชัย]

ikvv3...ลงช่อ...............น.Y...Y..Y y f ...................กรรมการ
(นางอังคณา ดอยแก่น)

ลงข่ือ  .............. A .....................  ......กรรมการ
(บางสาวสมนภา บัวโทบ)

ลงซ่ือ............. .โ'̂ .ไ!?)!/?.....................กรรมการและผู้ข่วยเสข่าบุการ
(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบป้ญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนลิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง

4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งฃาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

(นางซ้นยานี พิมสารี ) (นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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คุณลักษณะเฉพาะของยา

Leuprorelin acetate 11.25 mg for Injection

Leuprorelin acetate 11.25 mg for Injection

เป็นผงยาฉีดปราศจากเชื้อ พร้อมนํ้ายาปราศจากเชื้อใสไม่มีสีสำหรับละลายผงยา 

ประกอบด้วยตัวยา Leuprorelin acetate 11.25 mg ต่อภาชนะบรรจุ 
บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ และบรรจุภัณฑ์ป้องกันแสง 
- ระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต 

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

-บนภาชนะบรรจุยาฉีดอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง 

วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต 

3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

3.1 สำหรับผงยา
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 90.0-110.0% of the labeled amount of 
Leuprorelin acetate

3 pH - 5.0-7.0

4 Bacterial endotoxins - Complied with finished product specification

5 Sterility test - Complied with finished product specification

6 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification

7 Water - Not more than 1.0%

8 Constituted solution - Complied with finished product specification

9 Drug release - Complied with finished product specification

1. ซ่ือยา
2. คุณสมบัต้ท่ัวไป

2.1. รูปแบบ

2.2. ส่วนประกอบ
2.3. ภาชนะบรรจุ 
2.4 ฉลาก
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3.2 สำหรับตัวทำละลาย
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

2 pH - 5.0-7.0

3 Volume in container - Complied with finished product specification

4 Bacterial endotoxins - Complied with finished product specification

5 Sterility test - Complied with finished product specification

6 Mannitol - 90.0-110.0% of the labeled amount of mannitol

7 Foreign insoluble matter - Complied with finished product specification

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้
4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 

แหล่งผลิต
4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.5) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
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4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที,เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง
4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.3.5ในกรณีที่เป็นยาที่ต้องผสมก่อนใช้จะต้องมีสำเนาภาพถ่ายผลการศึกษาความคงตัวของ 
ผลิตภัณฑ์หลังการละลายมาแสดง
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4.4. ตัวอย่างยา
4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสม'บัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ
4.5.1 ยาท่ีส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดไม,น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ
4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 
ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาตังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป
4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ
4.6.1กรณียาที่เสนอไม่ใช่ยาต้นแบบ (original drugs) ต้องมีเอกสารผลการศึกษา Bioequivalence 

ของยาที่เสนอราคาเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยวิธีการศึกษาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และแนวปฏิบตในการศึกษาซีวสมมูลของยาสามัญของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข
4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบตการที่ได้ 
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย
4.7.3 กรณีพบปีญหาคุณภาพจากผลิตกัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ไต้รับยา
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4.8 หน่วยราชการขอสงวนลิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ป ีก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง

4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา
4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 
ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก

คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอยดของยา

(นางสาวสุธาทิพย์ กองเพชร‘วัฒนา)
............... M e ...........

(นางรัชปี สวัสดีจิระ)

...........*<*:.......... .....กรรมการและเลขานุการ
(นางธับยาบ ทิมสารี)
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คุณลักษณะเฉพาะของยา 
Limaprost alfadex 5 meg tablet

1. ซื่อยา Limaprost alfadex 5 meg tablet
2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน

2.2 ส่วนประกอบ ใน 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยา Limaprost alfadex 5 meg
2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในแผงปีดสนิท
2.4 ฉลาก -ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต บริษัทผู้ผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยาไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์
-กรณียาบรรจุในแผง แผงที่บรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ 
ความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product specification
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 90.0-110.0% of the labeled amount of Limaprost 

alfadex
3 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification
4 Disintegration test - Complied with finished product specification
5 Related substance - Complied with finished product specification

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือขื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียดดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.ร, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ.......  ........................ ^ ....... ...ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐพล ป็ญญาทอง)

ลงช่ือ................... ................................ กรรมการ ลงช่ือ...................... .................................กรรมการ
(บางสาวสุธาทิพย์ กองเพซร์วัฒนา) (บางอานนท์ปภา ขัยมงคล)

ลงช่ือ....................J f ! ..................กรรมการ ลงช่ือ....................................................... กรรมการ

..กรรมการ
(นางรัซนื สวัสดีจิระ) (บางอังคณา ดอยแก่น)

ลงช่ือ................ ^ ' . . .
(นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงช่ือ.................[ / . . .................... กรรมการและเลขานุการ ลงช่ือ.......... .'โ^^^ท........................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางรันยานี ทิมสารี ) (บางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)

ลงช่ือ...................................................กรรมการ
(นางปิทมาภรณ์ วิทรศศิวิมล)
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4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 บีเ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง 
สาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ 
ผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวัน 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) โดย 
หน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรอง 
ถ ึงว ันประกาศประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ หรืออายุตลอดขีพ แล้วแต่กรณี หรือม ีเอกสาร
Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis of 

finished product) ในยารุ่นที่ส่งเนินตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเนินตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (drug 
substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term Stability ตลอดข่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

คณะกรรมการกำหนดคณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ......... ............................................  ..ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐพล ป็ญญาทอง) _ 5

ลงซ่ือ.................... .fi.'/yy'..................กรรมการ
(บางสาวสุธาทิพยุ กองเพ■ ธร์วัฒนา)

ลงซ่ือ.... ...........L i f e ............. ....กรรมการ
(นางรัซนี สวัสดีจิระ)

ลงซ่ือ....................... ^ •f...................กรรมการ
(บางป้ทมาภรณ์ วิทูรศสืวิมล)

ลงซ่ือ................ .ไ̂ ไาบี.................กรรมการและเลขานุการ
(บางซับยานี พิมสารี )

ลงซ่ือ................... ...................บ ี11บี)......กรรมการ
(นางอาบันท'ปภ'j ชัยมงคล)

ลงซ่ือ..... ..........พ ^ .............. .......กรรมการ
(นางอังคณา ดอยแก่น)

ลงซ่ือ........................................................กรรมการ
(นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงซ่ือ  ....... โรโข?to...............  ....... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.4. ตัวอย่างยา
4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียดได้ 

ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างตัน

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ
4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใซไดืไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ
4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ
4.5.3 กรณีที่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วยราชการจะ 

ทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตามจำนวนที่หน่วย 

ราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่า 

ยาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับพิจารณาการเสนอราคายา 

ตังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป
4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้วย 

ประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข
4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 กรณียาที่เสนอไม่ใช่ยาตันแบบ (original drugs) ต้องมีเอกสารผลการศึกษา Bioequivalence ของ
ยาที่เสนอราคาเปรียบเทียบกับยาด้นแบบ โดยวิธีการศึกษาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนว 

ปฏิบัติในการศึกษาซีวสมมูลของยาสามัญของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข
4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ตังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดในประกาศ 
ประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตกัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะชาย

4.7.3 กรณีพบปิญหาคุณภาพจากผลิตกัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง

4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดชองยา

ลงซ่ือ.. A/พั ^

ลงซ่ือ.......

..กรรมการ

.................. ...........
(นายเสรษฐพล ปึญญาทอง)

ลงช่ืค...

........ ประรานกรรมการ

ลงซ่ือ..
{นางสาวสุรา,ทิพย กองเพซร์วัฒนา)

.กรรมการ ลงช่ือ.-
(นางอานันท์ปภา ขัยมงคล)

....... k v y V jD i)1...........

ลงซ่ือ..
(นางรัซบี สวัสดีจิระ)

......... ... พ 1 ....... .กรรมการ ลงซ่ือ...
(นางอังคณา ดอยแก่น)

......... I 1 A . 1 . ™ ......

ลงซ่ือ..
(นางป้ทมาภรณ์ วิทูรสดีวิมล)

...............ป ี(-ท ั.่...........กรรมการและเลขานการ ลงซ่ือ...
(นางสาวสมนภา บัวโทน)

จุ?)โห
(นางสันยานี พิมสารื) (นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ 
ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอราคา 

(ผู้ขาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อน 
ครบกำหนด

คณะกรรมการกำหนดคณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ.................บั)...............................กรรมการ
(บางสาวสุธาทพยุ กองเพซร์วัฒนา)

ลงซ่ือ....  ..........  ^ ............  ...กรรมการ
(นางรัซปี สวัสดีจิระ)

ลงช่ือ....... ......................^ ........... ....ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐพลป้ญญาทอง)

ลงซ่ือ.................. f i f t y . . ..................... กรรมการ
(นางปีทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล)

ลงซ่ือ..................' ^ . ^ . . . ..............กรรมการและเลขานุการ
(นางซ้นยานี พิมลารี)

ลงซอ.................... > 7 < . .............................กรรมการ
(นางอานนท์ปภา ชัยมงคล)

ลงซ่ือ............... .......................................กรรมการ
(นางอังคณา ดอยแก่น)

ลงซ่ือ....  .............X ....................  .... กรรมการ
(นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงซ่ือ............ทํ..................................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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คุณลักษณะเฉพาะของยา
Liraglutide 6 mg/ml in 3 ml Injection ชนิด prefilied-pen

1. ซ่ือยา Liraglutide 6 mg/ml in 3 ml Injection ขนิด prefilled-pen
2. คุณสมนิติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เป็นสารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี

2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วย Liraglutide 6 mg/ml ในปริมาตร 3 ml
2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อแบบ multiple doses ที่บรรจุสำเร็จใน

ปากกาฉีดอินซูลิน และบรรจุภัณฑ์นิองกันแสง
2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันที่ผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

บริษัทผู้ผลิต และเลขทะเบียนตำรับยาไว้ซัดเจนบนบรรจุภัณฑ์
- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความ 

แรง วับสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
- มีฃ้อความแจ้งเตือนให้จัดเก็บยาที่ 2-8 องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงการแซ่ 

แข็ง (avoid freezing) บนบรรจุภัณฑ์ และ/หรือภาชนะบรรจุยา
3. คุณสมนิติทางเทคนิคของ Finished product specification

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข_____________________________________

ข้อ Test items Specifications
1 Identification test -Complied with finished product specification
2 Assay - 90.0-105.0% of the labeled amount of Liraglutide
3 pH - 7.9-8.4

4 Limit of high molecular weight proteins - Not more than 2.3%
5 Impurity - Complied with finished product specification

6 Bacterial endotoxins - Not more than 80 lU/ml
7 Sterility test - Complied with finished product specification

8 Phenol - 5.0-6.0

9 Particulate matter - Complied with finished product specification

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ....... .............................................. ...ประธานกรรมการ ,
(นายเศรษฐพล ป้ญญาทอง)

ลงซ่ือ................... จ ุ..............................กรรมการ ลงซ่ือ..................... ร ภ ัร .ั.......... น ้. กรรมการ
(บางสาวสุธาทิพย์ กองเพซร์วัฒนา) (นางอาบันทิปภา ซ้จุมงคล)

ลงซ่ือ..... ............ J & C . .............. .....กรรมการ ลงซ่ือ  ........... ...............................  .....กรรมการ
(นางรัซน สวัสดีจิระ) (นางองคณา ดอยแก่น)

ลงซ่ือ....  ■; :■ ..... m   - .....กรรมการ ลงซ่ือ.................4 g 9 t£ ........................... กรรมการ
(นางปีทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล) (นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงซ่ือ..............ไรัารั.................กรรมการและเลขานุการ ลงช่ือ......... . ' า .....................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(บางรับยานี พิมสารี) (นางสาวป็ยธิดา แต่เจริญกฺล)
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4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ฃึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแกไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแกไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเนินตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเนินตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
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4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเปียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเปียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุกัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น
4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้Iด้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ
4.5.3 กรณีที่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ้ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 
ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.5.5 แสดงเอกสารที่รับรองว่ามีระบบการเก็บและจัดส่งยาเป็น cold chain system ท่ีไต้ 

มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ Good Storage Practice (GSP) และ Good Distribution 

Practice (GDP)

4.6. เอกสารอื่น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดชองยา

ลงข่ือ...... ....................... ^ ........  ...ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐพล ปิญญาทอง) 1

ลงช่ือ.................... .คุ..รั...'โข................ กรรมการ ลงช่ือ................. \ Z . . .......... ะนั...............กรรมการ
(นางสาวสุธา,ทิพย กองเพชร'วัฒนา) (นางอานับท'ปภา ชัยมงคล)

ลงช่ือ.................... J J sH rrTT...............กรรมการ ลงช่ือ.................wDGcs/lO)!................ กรรมการ
(นางรัชบี.*สวัสดีจิระ) (นางอังคณา ดอยแก่น)

ลงช่ือ.................... . ^ / ^ . ...................กรรมการ ลงช่ือ  .............. A .....................  .......กรรมการ
(นางปีทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล) (นางสาวสมนภา นัวโทน)

"‘ท่ั ท™เทา'!แรMaiming ลงช่ือ............ . ใ ! ^ . ) .................. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการลงช่ือ...........................................กรรมการและเลขานุการ
(นางชันยาบ พิมสารี ) (บางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบิติการที่ได้ 
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เปีนไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย
4.7.3 กรณีพบปึญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ได้รับยา
4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืนโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา
4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 
สัญญาก่อนครบกำหนด

4.10 ทางบริษัทต้องสนับสนุนเข็มฉีดอินซูลิน

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ.................... ใ'^ว ั.!ใ^................กรรมการ

ลงซ่ือ....... ................... ^  ........ ...ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐพล ปีญญาทอง) _

ลงซ่ือ...................L z L . ........ บ ^ . .......กรรมการ
(นางสาวสุธาทิพย์ กองเพซร์วัฒนา) (นางอานับท์ปภา ชัยมงคล)

ลงซ่ือ...............$ ( น ิป ' ................กรรมการ
(นางอังคณา ดอยแก่น)

ลงซอ...................... 7-.— •.................กรรมการ ลงซ่ือ  ................ J k ...................... ......กรรมการ
(นางปัทมาภรณ วิทูรศรวิมล) (นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงซ่ือ................ft?.)C ................. กรรมการและเลขานุการ ลงซ่ือ..................โ!?เไ!iSte)...................กรรมการและผู้ข่วยเลขานุการ
(นางธันยานี ทิมสารี) (บางสาวปิยธิดา แต่เจริญกล)

ลงซิอ.. ..กรรมการ
(นางร้ซินีสวัสดีจิร:
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คุณลักษณะเฉพาะของยา 
Nilotinib 150 mg capsule

1. ซื่อยา Nilotinib 150 mg capsule
2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เป็นยาเม็ดแคปซูล (Hard Capsule) สำหรับรับประทาน
2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Nilotinib hydrochloride ซึ่งสมมูลกับ Nilotinib 150 mg ใน

1 แคปซูล
2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะบิเดสนิท ชนิดแผงยา
2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

และเลฃทะเบียนตำรับยา ไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 
- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ 

ความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสมน้ติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข _______________________________
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 95.0-105.0% of the labeled amount of nilotinib

3 Dissolution - Not Less Than 75 % (Q) of the labeled amount

of nilotinib is dissolved in 30 minutes

4 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification

5 Degradation products - Complied with finished product specification

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ตังนี้
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4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต
4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก่ไข 
เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก่ไข (ย.5) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก่ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต
ยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง
4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเปีบตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงช่ือ., 

ลงช่ือ.. 

ลงซ่ือ., 

ลงช่ือ..

ลงช่ือ........................................ ................................ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐพลบญญาทอง) ^ ]

..... กรรมการ ลงช่ือ........................... \ J . . ......... ...........................กรรมการ
(นางสาวสุธาทพย์ กองเพซร์วัฒนา) (นางอานนท์ปภา ชัย̂ งคล)

. . . . . . M r . , ..............  ..... กรรมการ ลงช่ือ....................... โ^).........................................กรรมการ
(นางรัชนื สวัสดีจิระ) (นางอังคณา ดอยแก่น)

.................. .'^™โ.................................. กรรมการ ลงช่ือ......  ........................................ ....................... ...........กรรมการ
(นางป้ทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล) (นาง?ทวสมนภา 'นัวโทน)

....... โ®!??.,(โ..........................กรรมการและเลขานุการ ลงซ่ือ....... ................ โ5 ^ 0 ? ............... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางซับยานี ทิมสารี) (บางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1
4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบตทั่วไปข้างต้น
4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดิไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราขการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนลิทธึ๋ไม่รับ 
พิจารณาการเสนอราคายาตังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 
ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ตังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ.. 

ลงซ่ือ.. 

ลงซ่ือ.. 

ลงซ่ือ..

ลงซ่ือ.

(นางสาวสุธาทิพย์ กองเพซร์วัฒนา) 

(นางรัชบี สวัสดีจิระ)

...... ^ ....
(นายเตรษฐ'พล ปิญญาทอง)

..ประธานกรรมการ

กรรมการ..กรรมการ ลงข่ือ..
(นางจุ!นันทิปภา ซ้ยุมงคล)

.กรรมการ ลงซ่ือ.............................................. .........................กรรมการ
(นางอุ้งคณา ดอยแก่น)

............ .......................................กรรมการ ลงข่ือ  ............... . A ..............1.. .,.............  ..........กรรมการ
(บางป้ทมาภรณ์ วิทรศศิวิมล) (นางสาวสมบภา บัวโทน)

1.......^ ย่1.ข้^.................... กรรมการและเลขานุการ ลงซ่ือ................. ว ิ) ) .................... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(บางสันยานี พิมสารี) (บางสาวป็ยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบบิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนลิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ
ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด

คณะกรรมการกำหนดคณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดชองยา
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คุณลักษณะเฉพาะของยา 
Nintedanib 150 mg capsule

1. ซื่อยา Nintedanib 150 mg capsule
2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เป็นยาเม็ดแคปซูล (Soft gelatin Capsule) สำหรับรับประทาน

2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Nintedanib 150 mg ใน 1 แคปซูล
2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะปิดสนิท และบรรจุภัณฑ์ป็องกันแสง

2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ 

ความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข__________________________________
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 95.0-105.0% of the labeled amount of 

Nintedanib
3 Dissolution - Not Less Than 75 % (Q) of the labeled amount 

of Nintedanib is dissolved in 45 minutes
4 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification

5 Degradation products - Complied with finished product specification

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้
4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ........ .............7...... , ..... ...............................  ....ประธาบกรรมการ
J  ^ /  (บายเศรษฐพล ป ีญญาทอง) X - V  โ

........ก*.ไ?!'......................... .........กรรมการ ลงข่ือ........................... L J Z . .......S r r f ?.ไ................. กรรมการ
(นางสาวสุราทิพย์ กองเพขร์วัฒนา) .(บางอาบันทิปภา ขัยมงคล)
......... . J b k . ....................  .......กรรมการ ลงช่ือ.............................................. .........................กรรมการ

(นางอังคณา ดอยแก่บ)
............กรรมการ ลงช่ือ.... ............ .................... ....... ............... ............กรรมการ

(นางปีทมา!)รณ์ วิทูรศศิวิมล) _(นางสาวสมนภา บัวโทน)
..... .?(?........................กรรมการและเลขานุการ ลงข่ือ............. วิ)ไ?”))?)...................... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ลงข่ือ. 

ลงซ่ือ. 

ลงข่ือ. 

ลงข่ือ..

(นางรัชนุ สวัสดีจิระ)

(นางสันยานี ทิมสารี) (นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เลนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ฃึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลียนแปลงแก่ไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแล้!ข (ย.5) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต
ยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเบ็เนตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใซ้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเบ็เนตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 
(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1
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4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง
4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเ'ปีนตัวแทนแสดง 

รายละเอียดไต้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น
4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้โต้โม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราขการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 
ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเปีนผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เปีนไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป
4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เปีนไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบบีญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ปวยที่ได้รับยา

คณะกรรมการกำหนดคณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ.. 

ลงซ่ือ.. 

ลงซ่ือ.. 

ลงซ่ือ..

ลงซ่ือ..........  ............ V................... 7 ^ ........../ ^  (นายเครษฐพล ปัญญาทอง)
.................. ‘A.'JttTr;............................... กรรมการ ลงช่ือ.............................. พ / . ............พ - พ ....................กรรมการ

(นางสาวสุธาทพย์ กองเพซร์วัฒนา) (นางอาบันท์ปภา ‘ญัมงคล)
.........,........M . ......................  .........กรรมการ ลงซ่ือ........................... ......................... ........................... กรรมการ

(นางรัซนี สวัสดีจิระ) (นางอังคณา ดอยแก'น)
.................. ........................................... กรรมการ ลงซ่ือ... .............A ....................... . . . , .............  .............กรรมการ

(นางปีทมาภรณ์วิทุรศศิวิมล) (นางสาวสมนภาบัวโทน)
........... fif*/........................กรรมการและเลขานุการ ลงช่ือ............. .โ^)ช่Tบี?.........................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางซ้นยานี ทิมสารี) (นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)

Nintedanib หน้า 3/4



4

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา
4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ
ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอราคา 
(ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อน 

ครบกำหนด

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา
..ประธานกรรมการ

ลงข่ือ., 

ลงซ่ือ., 

ลงข่ือ., 

ลงข่ือ..

(นางอาปันท์ปภา̂ ซัยมงคล)
~ ไเ

ลงข่ือ......... ...............;............... ^ .......r/ (นายเศรษฐพล ปิญญาทอง)
................... ท . โ . . ....................กรรมการ ลงข่ือ........

(นางสาวสุธาทพย์ กองเพซร์วัฒนา) ...... -
.....   ............................................  ....... กรรมการ ลงข่ือ.................... น้ีโV Y V ^ ^ l.

(นางรัขนี สว̂ ดีจิระ) เนางอังคณา ดอยแก่น)
...................... ........................................กรรมการ ลงข่ือ.... ..............X .................... :......

(นางป้ทมาภรณ้ วิทรศศิวิมล) (นางสาวสมนภา บัวโทน)
...............ไภั.........................กรรมการและเลขานุการ ลงซ่ือ.............. .โ1̂ .?)[V?........................ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(บางสันยานี พิมสารี) (บางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)

กรรมการ

..กรรมการ
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คุณลักษณะเฉพาะของยา 
Osimertinib 80 mg film-coated tablet

1. ซื่อยา Osimertinib 80 mg film-coated tablet
2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม (film-coated tablet) สำหรับรับประทาน
2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Osimertinib mesylate ซึ่งสมมูลกับ Osimertinib 80 mg ใน

1 เม็ด

2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะปีดสนิท ชนิดแผงยา

2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ 

ความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข__________________________________
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 95.0-105.0% of the labeled amount of 
Osimertinib

3 Dissolution - Not Less Than 80 % (Q) of the labeled amount of 

Osimertinib is dissolved in 30 minutes

4 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification

5 Degradation products - Complied with finished product specification

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอยด 

ดังนี้
4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 

แหล่งผลิต

ลงซ่ือ.. 

ลงซ่ือ.. 

ลงซ่ือ.. 

ลงซ่ือ..

คณะกรรมการก0าหนดคณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา
ลงซ่ือ.......... .............. :................ ^  .............. ....ประรานกรรมโทร

/  - (บายเศรษฐพล ป้ญญาทอง)
...... ..................................................... กรรมการ ลงซ่ือ........................... \ ............ท:...........................กรรมการ
(นางสาวสุราทิพย์ กองเพซร์วัฒนา) P (บางอาบันทิปภา ชัยมงคล)

..............M & . ...... ............... ..........กรรมการ ลงซ่ือ.......... โา)...............................................................กรรมการ
(นางรัชบี สวัสดีจิระ) (บางอังคณา ดอยแก'บ)

.......................................................... กรรมการ ลงซ่ือ.... .............. A . ................... . . . . , .............  .............กรรมการ
(บางปิทมาภรณ์วิทรศศิวิมล) . (บางสาวสมนภาบัวโทบ)

ร/!ท(คั
(นางรันยานี ทิมสารี)

กรรมการและเลขานุการ ลงซ่ือ....... ......... ..................................... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปียธิดา แตเจรณฺกล
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4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้!ข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้!ขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต
ยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดขีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง
4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1

คณะกรรมการกำหนดคณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา
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4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 
รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วใปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราฃการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธี้ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข
4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบบีญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ปวยที่ได้รับยา

คณะกรรมการกำหนดคณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา
ลงช่ือ.. ..ประธานกรรมการ

ลงช่ือ. 

ลงช่ือ. 

ลงช่ือ. 

ลงช่ือ..

.............. ^ . . . . .(นายเศรษฐพลปีญญาทอง) __ใ ) ^ า ะ ป

......กรรมการ ลงซ่ือ............................. .V /า ........... L<ปี...................... กรรมการ
(บางสาวสุธ')ทิพย์ กองเพชร์วัฒนา) (นางอาบันท'ปภาชัยมงคล)

M f y . . . . . . .............. ....... กรรมการ ลงช่ือ.... ............4̂ 0๔ปี0]!
ป ี. ' , ร

(นางรัชปี สวัสดีจิระ) (บางอังคณา ดอยแก่น)
.กรรมการ ลงซ่ือ................. A ..........................................  ...............กรรมการ

(นางปิทมาภรณวิทุรศคิวิมล) (นางสาวสมนภาบัวโทน)
............ ป ี............................ กรรมการและเลขานุการ ลงซ่ือ..............ปี?เ^?)iy?.........................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(บางธันยานี พิมสาริ) (นางสาวจยธิดา แต่เจริญกุล)

Osimertinib หน้า 3/4



4

4.8 หน่วยราชการขอสงวนลิทธึ๋ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา
4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งขาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 
สัญญาก่อนครบกำหนด

คณะกรรมการกำหนดคณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

(นายเศรษฐพล ปิญญาทอง)
ลงซ่ือ..

ลงซ่ือ.. 

ลงซ่ือ., 

ลงซ่ือ.. 

ลงซ่ือ..

.กรรมการ

.ประธานกรรมการ

.กรรมการ ลงซ่ือ.
(นางสาวสุธ*ใทิพย กองเพชร์วัฒนา) (นางอานันทิปภา ขัยมงคล)

...................... J f . H s ................ ....... กรรมการ ลงซ่ือ.........................โYVไไโ^ 1].......... ............................กรรมการ
(บางรัชบี สวัสดีจิระ) (บางอังคณา ดอยแก่บ)

..... ■ ;■■■ ■ ■ ■ ■ . ^ เ ^ . — . . ........... .....กรรมการ ลงซ่ือ.... ..............A .................. ......................  .............กรรมการ
(บางป้ทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล) (นางสาวสมนภา บัวโทน)

..............บั...........................กรรมการและเลขานุการ ลงซ่ือ.............. .โ^^)โ!,?.......................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางซับยานี ทิมสารี) (นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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คุณลักษณะเฉพาะของยา

Panitumumab 100 1าท§/ 5 ml concentrate for solution for infusion, 5 ml
1. ขื่อยา Panitumumab 100 mg/ 5 ml concentrate for solution for infusion, 5 ml

2. คุณสมบัติท่ัวไป
เป็นใ],ายาปราศจากเชื้อ สำหรับหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ 
ประกอบด้วยตัวยา Panitumumab 100 mg ใน 1 ขวด 

5 ml

บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ และบรรจุภัณฑ์ป้องกันแสง 
- ระบุขื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต 

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์

2.1 รูปแบบ
2.2 ส่วนประกอบ
2.3 ขนาดบรรจุ

2.4 ภาชนะบรรจุ

2.5 ฉลาก

- บนภาชนะบรรจุยาฉีดอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ 
ความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
- มีข้อความแจ้งเตือนให้จัดเก็บยาที่ 2 - 8  องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงการแซ'แข็ง

(avoid freezing) บนบรรจุภัณฑ์ และ/หรือภาชนะบรรจุยา

3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข__________________________________
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

2 Protein concentration - 18.0 to 22.0 mg/ml

3 Potency - Complied with finished product specification

4 Purity

- SE-HPLC

- CEX-HPLC

- RP-HPLC

- Complied with finished product specification

- Complied with finished product specification
- Complied with finished product specification

5 Bacterial endotoxin - Not More Than 0.5 endotoxin units/mg of panitumumab

6 Sterility - Complied with finished product specification

7 Volume in container - Not Less Than 5 ml

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา
ลงข่ืก......................

ลงข่ือ....... ........ ......... ........................... = ......r

....... ......
(นายเครษฐพล ปีญญาทอง)

....... กรรมการ ลงข่ือ.....

ลงข่ือ....... .
(■ นางลาวสุรททพยํ กองเพชรวัฒนาJ

......กรรมการ ลงข่ือ.....

ลงข่ือ........
(นางรัซบี สวัสดีจิระ)

......กรรมการ ลงข่ือ......

ลงข่ือ........
(นางปีทมาภรณ์ วิทรศศิวิมล)

................. t J .  <nน้า................. กรรมการและเลขานการ ลงซ่ือ......

..ประธานกรรม£ทร

ร าแางอานันท์ปภา ขัยมงคล) 
J

(นางรันยาบี พิมสารี)

(นางอังคณา ดอยแก่น)
.......J& .............

(นางสาวสมนภา บัวโทน)
......โรhi ........................ก

(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)

....กรรมการ
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4. เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 
ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.! ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 
เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ปี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต
ยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเปีนคัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
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4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 
(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1
4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.3.5 ในกรณีที่เป็นยาที่ต้องเจือจางก่อนใช้จะต้องมีสำเนาภาพถ่ายผลการศึกษาความคงตัวของ
ผลิตภัณฑ์หลังการเจือจางมาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบตทั่วไปข้างต้น
4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้ไต้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ค ุณภาพ หน่วย 

ราฃการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนลิทธี้ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.5.5. แสดงเอกสารที่รับรองว่ามีระบบการเก็บและจัดส่งยาเป็น cold chain system ท่ีไต้ 

มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ Good Storage Practice (GSP) และ Good Distribution 

Practice (GDP)

4.6. เอกสารอื่น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ. 

ลงซ่ือ 

ลงซ่ือ 

ลงซ่ือ

ลงซ่ือ................................................โ . . . . ........................... ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐพล ปีญญาทอง) —.1

..กรรมการ ลงซ่ือ................................>พ  ........L p ..................... กรรมการ
(นางสาวสุธา̂ พย์ กองเพซร์วัฒนา) (นา̂ อานนท์ปภา ซั̂ มงคล)

.....โ ......... J & c :  ........  ......กรรมการ ลงซ่ือ......................!ไ)ว้ว้า,/ โ ^ .   .......................... กรรมการ
(นางรัชน สวัสดีจิระ) (นางอังคณา ดอยแก่น)

....................(...................... ..................กรรมการ ลงซ่ือ.... ................Jr................... ....................  .............กรรมการ
(นาง{๒มาภรณ์ วิทูรศรวิมล) (นางสาวลมนภา บัวโทน)

................ไว้โโโโ..............กรรมการและเลขานุการ ลงซ่ือ.................... .ว้าไJ9$Y?............... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นาง#บยานี พิมสารี) (นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้
4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เปีนไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาซนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบบิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง

4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ
ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 
ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย)ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด
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คุณลักษณะเฉพาะของยา
Parecoxib 40 mg powder for solution for injection

1. ช่ือยา Parecoxib 40 mg powder for solution for injection
2. คุณสมบัติท่ัวไป

เป็นผงยาปราศจากเช้ือ สีขาวถึงสิขาวขุ่น สำหรับฉีดหรือหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ 
ประกอบด้วยผงยา Parecoxib sodium ท่ีสมยูลกับ Parecoxib 40 mg ต่อ 1 ขวด 
พร้อมตัวทำละลาย 2 ml สำหรับละลายผงยา 1 ขวด 
บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเช้ือ และบรรจุภัณฑ์ฟ้องกันแสง
- ระบุซ่ือยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วับผลิต วันส้ินอายุ เลขท่ีผลิต 
และเลขทะเบียนดำรับยา ไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์
- บนภาชนะบรรจุยาฉีดอย่างน้อยต้องระบุซ่ือยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ 
ความแรง วันส้ินอายและเลขท่ีผลิต

2.1 รูปแบบ
2.2 ส่วนประกอบ
2.3 ภาชนะบรรจุ
2.4 ฉลาก

3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ช่ืงได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข_________________________
ข้อ Test items Specifications

1 Id e n t if ic a t io n - C o m p lie d  w ith  f in is h e d  p r o d u c t  s p e c if ic a t io n

2 A ssay - 9 5 .0 -1 0 5 .0 %  o f  th e  la b e l c la im

3 pH - 7 .5  - 8.5

4 W a te r  D e te rm in a t io n - N o t  M o re  T h a n  2 .0  %

5 B a c te r ia l e n d o to x in - N o t  M o re  T h a n  2 .9  E U /m g  o f  p a re c o x ib  ( fre e  a c id )

6 U n ifo rm ity  o f  d o s a g e  u n its - C o m p lie d  w ith  f in is h e d  p r o d u c t  s p e c if ic a t io n

7 R e c o n s t itu t io n  t im e - N o t M o re  T h a n  60  s e c o n d s

8 D e g ra d a tio n  p ro d u c ts - C o m p lie d  w ith  f in is h e d  p r o d u c t  s p e c if ic a t io n

9 S te r i l ity - C o m p lie d  w ith  f in is h e d  p r o d u c t  s p e c if ic a t io n

10 P a r t ic u la te  m a t te r

- ข น า ด  > 10 p m

- ข น า ด  > 25 p m

- ไ ม ่เก ิน  6 ,0 0 0 / c o n ta in e r

- ไ ม ่เก ิน  6 0 0 /  c o n ta in e r

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา
ลงข่ือ.

ลงซ่ือ.. ไ̂
(บางสาวสุสาทิพย์ กองเพ■ ซร์วัฒบา)

(บายนศรพพล ปีญญาทอง)
1.ประสาบกรรมการ

ลงข่ือ.,
สุสา'ทิพย์ ก!
J u L .

(บางรัซบี. สวัสดีจิระ)
ลงชิอ.1

.กรรมการ ลงชิอ.......................................... .>๙................ พ >.....................กรรมการ
(บางเอาบี,นท์ปภา วัยมงคล)

ลงขื่อ........................... >๙ว ั^ —   .................
(บางอังคณา ดอยแก,บ)

1.กรรมการ

(บางปีทมาภรณ์ วิทูรศดีวิมล)
1.กรรมการ ลงข่ือ.

ลงข่ือ.. t ^ (บางสาวสมบภา บัวโทบ) 
.'■ซ่ืฬกก

.กรรมการ

(นางสันยาบี พิมลาริ)
กรรมการและเลขาบุการ ลงขื่อ........ .............(P.vTti............................ กรรมการและผู้ข่วยเลขาบุการ

(บางสาวปียสิดา แต่เจริญกุล)

Parecoxib หน้า 1/4



2

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องย่ืนสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซ่ือรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังน้ี
4.1 เอกสารการไต้รับอนุญาตข้ึนทะเบียนตำรับยาเพ่ือจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต
4.1.1 ใบสำคัญการข้ึนทะเบียนตำรับยา ไต้แก1 ทย.2, ทย.ร, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอข้ึนทะเบียน ทย.1 หรือ ย.! ของยาท่ีเสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามท่ีข้ึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตลุดิบ (drug substance specification) กรณีท่ีอยู่ระหว่างการเปล่ียนแปลงแกไข 
เพ่ิมเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม1เกิน 2 ปีณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการท่ีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต
ยา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตยาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ีงกำหนดข้ึนโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการท่ีดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาท่ีเสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาท่ีเสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นท่ีส่งเป็นคัวอย่าง
4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของคัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ท่ีใข้ในการผลิตยารุ่นท่ีล่งเป็นตัวอย่างท้ังของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
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4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 
(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการคักษ'า long term stability
ในกรณีข้ึนทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term stability ตลอดช่วงอายุของยาท่ีข้ึนทะเบียนไว้
ในกรณีข้ึนทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามท่ีย่ืบในทะเบียนยามาแสดง

4.3.5 ในกรณีท่ีเป็นยาท่ีต้องผสมก่อนใช้จะต้องมีสำเนาภาพถ่ายผลการศึกษาความคงตัวของ 
ผลิตภัณฑ์หลังการละลายมาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา
4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดไต้ครบถ้วนตามท่ีกำหนดในหัวข้อคุณสมบ้ตท่ัวไปข้างต้น
4.5. การประกันคุณภาพยาท่ีส่งมอบ

4.5.1 ยาท่ีส่งมอบต้องมีอายุใช้ใต้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ
4.5.2 ยาทุกงวดท่ีส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นท่ีส่งมอบ
4.5.3 กรณีท่ีหน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาท่ีส่งมอบเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพ่ิมอีกตาม 
จำนวนท่ีหน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพ กรณีท่ีพบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราฃการขอสงวนลิทธ้ืไม่รับ 
พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในคร้ังต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปล่ียนยาเม่ือยาใกล้หมดอายุ หรือเม่ือเกิดการเล่ีอมสภาพ 
ด้วยประการใดๆ  ก่อนกำหนด โดยไม'มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอ่ืน ๆ
4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังน้ี

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยาน้ี โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบีตการท่ีไต้ 
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

ลงช๋ึอ..

ลฟ ่อ....,

ลงขอ......

ลงขอ....

ล ฟ ่อ ....................... ............................. ^ . . .........

?{* ^
(นายเดร'ษฐทล ปีญญาทอง) 

.........กรรมการ ลฟ ่อ..............Lj3 %
เางสาวลธาพิพย์ กองเทขร์วัฒนา)
ZIM ZI..Z.L. ....... กรรมการ ลฟ ่อ.............

(นางอานนท์'ปภา ขัยมงคล) 
.......................................................

(บางรัขนี สว้สดีจิระ) ^ นางอังคณา ดอยแก่น)

(นางป้ทมาภรไน้วิทูรพ็!วิมล)

.........กรรมการ

.กรรมการ

(นางซ้นยานี พิมลารี)
.กรรมการ!.เละเลขาบุการ

(นางสาวสมนภา บัวโทน)
ลฟ ่อ................. ข ึ้)?ป ี? .............................. กรรมการและผู้ข่วยเลขาบุการ

(นางสาวปิยธิดา แต่เจธิญกุล)
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4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาซนิดน้ีถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซ้ือจะขาย

4.7.3 กรณีพบปีญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยาน้ีท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยท่ีได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธ้ีไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาท่ีมีประรัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรํณีท่ีมีการปรับลดราคาตามข้อหน่ึงข้อใดต่อไปน้ี
4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งขาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา
4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีท่ีบริษัทผู้เสนอ 
ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 
สัญญาก่อนครบกำหนด

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดชองยา
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คุณลักษณะเฉพาะของยา
Perindopril arginine 5 mg film-coated tablet

1. ขื่อยา Perindopril arginine 5 mg film-coated tablet
2. คุณสมบัติท่ัวไป

เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มชนิดรับประทาน
ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยา Perindopril arginine 5 mg

บรรจุในภาชนะปิดสนิท ป้องกันความชื้น
-ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต 

บริษัทผู้ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้ชัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

-กรณียาบรรจุในแผง แผงที่บรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยา 

สำคัญ ความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
3. คุณสม'บตทางเทคนิคของ Finished product

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งไต้จดทะเบียนต่อ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข__________________________________
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 95.0-105.0% of the labeled amount of Perindopril arginine

3 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification

4 Disintegration time - Complied with finished product specification

5 Degradation products - Complied with finished product specification

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

2.1 รูปแบบ
2.2 ส่วนประกอบ

2.3 ภาชนะบรรจุ
2.4 ฉลาก

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตชื้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 

แหล่งผลิต
4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

Perindopril หน้า 1/4



4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกํไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเนินตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 
substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเนินตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1
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4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง
4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซี่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น
4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้ไดไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ
4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธี้ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวชองผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไช

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่ไมใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาขีวสมมูล (Bioequivalence) เทียบกับยา

ต้นแบบ โดยการศึกษาต้องเป็นไปตามคู,มือการศึกษาซีวประสิทธิผลและซีวสมมูลชอง 

ผลิตภัณฑ์ยาชองกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ไต้ 
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา
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4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะชื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปีญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ช้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย)ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด
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คุณลักษณะเฉพาะของยา
Pertuzumab 420 mg/14 ml concentrate for solution for infusion

1. ซ่ือยา Pertuzumab 420 mg/14 ml concentrate for solution for infusion
2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เป็นสารละลายปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

2.2 ส่วนประกอบ

2.3 ภาชนะบรรจุ
2.4 ขนาดบรรจุ

2.5 ฉลาก

ประกอบด้วยตัวยา Pertuzumab 420 mg ใน 1 vial 
บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีด ปราศจากเชื้อ 

1 4 ๓ โ
- ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้อย่างซัดเจนบนบรรจุภัณฑ์

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อทางการค้า ส่วนประกอบและ 
ขนาด ความแรงของยา เลขท่ีผลิต วันสิ้นอายุ ไว้ชัดเจน

- มีฃ้อความแจ้งเตือนให้จัดเก็บยาที่ 2 - 8  องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงการแข่แข็ง
(avoid freezing) บนบรรจุภัณฑ์ และ/หรือภาชนะบรรจุยา

3. คุณสมบัติทางเทคนิค
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 

3.1 Finished product specification
ข้อ Test items Specifications
1 Identification Complied with finished product specification

2 Potency 0.70 -  1.30 E4 (x 104) u/mg

3 Purity Complied with finished product specification
4 Sterility Complied with finished product specification
5 Bacterial endotoxins Not more than 8 EU/ml

6 Particulate matter

- Size > 10 pm

- Size > 25 pm
Not more than 6,000 particles/container 

Not more than 600 particles/container
7 Content of Protein 27.0 -  33.0 mg/ml
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ข้อ Test items Specifications

8 pH 5.7 -  6.3

9 Extractable volume Not less than 14.0 ml

4. เงื่อนไขอื่น
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต
4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแล้ไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแล้ไข (ย.5) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแล้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซี่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ................................
/ ,  (นายเศรษฐพล ปีญญาทอง)

ลงซิอ........................ ..........:................ กรรมการ ลงซอ
(นางลาวสุราทิพย กองเพชรวัฒนา)

ลงซิอ..
(บางรัซนี สวัสดีจิระ)

..ประธานกรรมการ 

(นวงอานันท์ปภา ขัยมงโ
. . f V t A r s Z O l '.

..กรรมการ

ลงซิอ...................................................กรรมการ
(บางป้ทมาภรณ์ วิทูรศดีวิมล)

ลงซ่ือ...........................................กรรมการและเลขานุการ
(บางซ้นยานี พิมลารี )

(นวงอานับท์ปภา ขัยมงคล)
ลงซ่ือ...................................................... กรรมการ

(บางอังคณา ดอยแก่น)
ลงซ่ือ...  .............. A . ......................  ...... กรรมการ

(นางสาวสมนภา บัวโทน)
ลงซ่ือ................................................. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวปียธิดา แต่เจริญกุล)
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4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่าง
4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใช้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1
4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ป ีจะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.3.5 ในกรณีที่เป็นยาที่ต้องผสมก่อนใช้จะต้องมีสำเนาภาพถ่ายผลการศึกษาความคงตัวของ

ผลิตภัณฑ์หลังการละลายมาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดิไม่น้อยกว่า 1 ป ี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธี้ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป
4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงช่ือ....... .................^ ะ- ....... ประธานกรรมการ
J

(บายเศรษฐพล ปิญ์ญาทอง) r \ l ' ท ั้^
ลงซ่ือ.. ก^ร 'พ ..กรรมการ ลงช่ือ... ..............ภ ั^ส .ํ......................... กรรมการ

(นางสาวสุธาทิพย์ กองเพซร์วัฒนา) (นางอานนท์ปภา ขัยมงคล)
ลงซ่ือ.. J fyr .กรรมการ ลงซ่ือ... ..................................................กรรมการ

(นางรชนี สวัสดีจิระ) (นางอังคณา ดอยแกน)
ลงซ่ือ...1  ..กรรมการ ลงซ่ือ... .....................................................กรรมการ

(นางปีทมาภรณ วิทูรศศิวิมล) (บางสาวสมนภา บัวโทน)
ลงซ่ือ..................รวัวัใใ...............กรรมการและเลขานการ ลงซ่ือ... ..............ใ?AfiS.fV!..................กรรมการและผ้ซ่วยเลขานการ

(บางรันยานี พิมสาริ ) (นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.5.5. แสดงเอกสารที่รับรองว่ามีระบบการเก็บและจัดส่งยาเป็น cold chain system ท่ีได้ 

มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ Good Storage Practice (GSP) และ Good Distribution 
Practice (GDP)

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบิติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย
4.7.3 กรณีพบบิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ปวยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ๋ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 
ราคา (ผู้ขาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด
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คุณลักษณะเฉพาะของยา

Phenytoin 50 mg chewable tablet

1. ซื่อยา Phenytoin 50 mg chewable tablet
2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1. รูปแบบ เป็นยาเม็ดเคี้ยว ชนิดรับประทาน

2.2. ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Phenytoin 50 mg ใน 1 เม็ด

2.3. ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะปิดสนิท ฟ้องกันแสง
2.4. ฉลาก - ระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ชัดเจนปรากฏบนภาชนะบรรจุยา

3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 95.0-105.0% of the labeled amount of Phenytoin

3 Dissolution test - Not less than 70 % (Q) o f the labeled amount of

Phenytoin is dissolved in 120 minutes

4 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ตังนี้
4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทคไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต
4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
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4.1.2 ใ,ขคำขอ'ขึ้นทะเปียน ทย.1 หรือ ย.! ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ฃึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 
เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแกไข (ย.5) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแกไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซี่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที,เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ล่งเนินตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 
substance) ที่ใซในการผลิตยารุ่นที่ล่งเนินตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1
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4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที'ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซี่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น
4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาท่ีส่งมอบต้องมีอายุใซไดืไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา
4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาชองสัญญาจะซื้อจะชาย
4.7.3 กรณีพบบีญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ
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4.8 หน่วยราชการขอสงวนลิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง

4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา
4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 
ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด
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Regorafenib 40 mg film-coated tablet

เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มชนิดรับประทาน 
ประกอบด้วยตัวยา regorafenib 40 mg ใน 1 เม็ด 

บรรจุในภาชนะปิดสนิท
- ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต 

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อทางการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาด ความแรงชองยา เลขท่ีผลิต วันสิ้นอายุ ไว้ชัดเจน

3. คุณสมบ้ติทางเทคนิค
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

3.1 Finished product specification

คุณลักษณะเฉพาะของยา

Regorafenib 40 mg film-coated tablet

ข้อ Test items Specifications
1 Identification Complied with finished product specification

2 Assay 95.0 - 105.0% of the labeled amount of regorafenib

3 Uniformity of dosage units Complied with finished product specification

4 Dissolution Complied with finished product specification

5 Degradation products Complied with finished product specification

6 Water Complied with finished product specification

4. เง่ือนไขอ่ืน
รายละเอียดดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 
แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

1. ซ่ือยา
2. คุณสมบัติท่ัวไป
2.1 รูปแบบ
2.2 ส่วนประกอบ

2.3 ภาชนะบรรจุ 
2.5 ฉลาก
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4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกํไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.5) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความลอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ล่งเนินตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 
substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเนินตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 
(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term stability ตลอดข่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้
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ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง
4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 
รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ
4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้ไดไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ
4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 
ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ๋ไม่รับ 
พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้
4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาชองสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบปิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ปวยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ.............. ......^ '■ ■ ■ ■ ■ ........ ประธานกรรมการ
/ (นายเศรษ?'พลปีทฒาทอง) ๐^6ลงซ่ือ.. ............ \\.r.......................... กรรมการ ลงซอ... ...................................................กรรมการ

(นางสาว?เสา,ทิพย์ กองเทขร์วัฒนา) (นางอาบันท์ปภา ชัยมงคล)
ลงซ่ือ.. ....................^ ................ กรรมการ ลงซ่ือ... ........................................ กรรมการ

(นางรัชบ สวัสดีจิระ) (นางองคณา ดอยแก่น)
ลงซ่ือ.. ..............7 ^ ว ัท ั.่......... กรรมการ ลงซ่ือ... ........... ......................... กรรมการ

(นางปีทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล) (นางสาวสมนภา บัวโทน)
ลงซ่ือ.. .......... .80(?/........... กรรมการและเลขานการ ลงซ่ือ... ....... . 'า เช ่^ ท ํ..............กรรมการและผ้ซ่วยเลขานการ

(นางรันยานี ทิมสารี ) (นางสาวจยธิดา แต่เจริญกล)
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4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ
ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 
ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดชองยา

ลงใ)อ.. \ ะ!!̂...... ..กรรมการ

ลงซ่ือ.....  ....................^ ะ . .........  ....ประธาบกรรมการ
(บายเศรษฐพล ป้ญญาทอง)

ลงซ่ํอ................... 'ปบ.ั......... ................. กรรมการ
(นางอานับท์,ปภา ชัยมงคล)

ลงข่ือ..... .............๔ : ^ ) . .................  ... กรรมการ
(นางอังคณา ดอยแก่น)

ลงซ่ือ  ..............X ......................  .....กรรมการ
(นางสาวสมบภา บัวโทน)

ลงข่ือ...............โ'̂ ')!?.ft)......................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)

(นางสาวสุธาทิพย์ กองเพซร์วัฒนา)
ลงซ่ือ.....  .......... . . . . . J f t k ............. ....กรรมการ

(นาง'?ซบ สวัสดีจิระ)

(บางปิทมาภรณ วิทูรศศิวิมล)
ลงข่ือ................... ....................... กรรมการและเลขานุการ

(นางชันยานี ทิมสาริ )
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คุณลักษณะเฉพาะของยา
Rituximab 1.4 g/11.7 ml solution for injection
Rituximab Rituximab 1.4 g/11.7 ml solution for injection

เป็นสารละลายปราศจากเชื้อสำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (subcutaneous)

ประกอบด้วยตัวยา Rituximab 1.4 §1น 1 Vial 

11.7ml
บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีด ปราศจากเชื้อ ป้องกันแสง

- ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต 

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้อย่างซัดเจนบนบรรจุกัณฑ์

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อทางการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาด ความแรงของยา เลขท่ีผลิต วันสิ้นอายุ ไว้ซัดเจน

- มีข้อความแจ้งเตือนให้จัดเก็บยาที่ 2 - 8  องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงการแซ่แข็ง 

(avoid freezing) บนบรรจุภัณฑ์ และ/หรือภาชนะบรรจุยา

3. คุณสมบัติทางเทคนิค
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
3.1 Finished product specification

ข้อ Test items Specifications
1 Identification Complied with finished product specification

2 Potency 0.8 -  1.3 X 104 units/mg

3 rHuPH20 Activity by Bioassay 1400 - 2600 U/mL

4 pH 5.0 -  6.0

5 Purity Complied with finished product specification

6 Protein Complied with finished product specification

7 Particulate matter

- Size  ̂ 10 pm

- Size ;> 25 pm

Not more than 6,000 particles/container 

Not more than 600 particles/container

1. ช้ือยา
2. คุณสมบัติท่ัวไป
2.1 รูปแบบ

2.2 ส่วนประกอบ

2.3 ขนาดบรรจุ

2.4 ภาชนะบรรจุ

2.5 ฉลาก
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ข้อ Test items Specifications
8 Extractable volume Not less than 11.7 ml

9 Sterility Complied with finished product specification

10 Bacterial endotoxins Not more than 20 EU/ml

4. เง่ือนไขอ่ืน
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ 

รายละเอียดดังนี้
4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต
4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product
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4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา

4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 
of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 
substance) ที่ใซ้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา
4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ใดิไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ
4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ
4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 

จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับ 
พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข
4.5.5. แสดงเอกสารที่รับรองว่ามีระบบการเก็บและจัดส่งยาเป็น cold chain system ท่ีได้ 

มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ Good Storage Practice (GSP) และ Good Distribution 

Practice (GDP)

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงช่ือ........ ......................■ ^ ' - ......  ....ประธานกรรรJการ
(นายเศรษฐพล ปิญญาท.อง)

ลงซ่ือ...................(̂ '.̂ ..'!โ!)....................กรรมการ ลงซ่ือ.....................)ษ / ............ ..............กรรมการ
(บางสาวสุธาทพย์ กองเพ'ช่ร์'วัฒนา) (นางอานับท์ปภา ซั?เมงคล)

.................................................กรรมการ ลงซ่ือ.................^ ! ) ............................... กรรมการ
(นางร้ขนี สวัสดีจิระ) (นางอังคณา ดอยแก'บ)

ลงซ่ือ...................................................กรรมการ ลงซ่ือ..............................................
(นางป้ทมาภรณ วิทูรศศิวิมล) (นางสาวสมนภา นัวโทน)

ลงช่อ..

..กรรมการ

■พ̂ /ลงช่อ................... .ไ..:..:................กรรมการและเลขานุการ
(นางธนยานี ทิมสารี )

ลงซ่ือ.......... ใ ^ ^ ? ) 0........................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(บางสาวปิยธิดา แต่เจริญกล)
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4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย
4.7.3 กรณีพบปิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ขาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด
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1. ซื่อยา Ropinirole 2 mg prolonged-release Tablet
2. คุณสมนิติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เป็นยาเม็ดชนิดรับประทานที่มืรูปแบบเป็นการออกฤทธึ๋เนิ่น (prolonged release)
2.2 ส่วนประกอบ ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยา Ropinirole hydrochloride ที่สมมูลกับ Ropinirole

2 mg
2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในแผงปิดสนิท

2.4 ฉลาก - ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

- แผงบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยาหรือซื่อการค้า ส่วนประกอบและ 

ขนาดความแรงของยา เลขท่ีผลิต วันสิ้นอายุ ไว้อย่างซัดเจน
3. คุณสมนิติทางเทคนิคของ Finished product

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product ซึ่งไต้จดทะเบียนต่อสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสข

คุณลักษณะเฉพาะของยา

Ropinirole 2 mg prolonged-release Tablet

ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 90.0-105.0% of the labeled amount of Ropinirole 

hydrochloride

3 Dissolution test - Complied with finished product specification

4 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification

5 Impurity - Complied with finished product specification

4. เงอนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้
4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต
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4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.ร, ฑย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีทีอยู่ระหว่างการเปลียนแปลงแกไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้!ข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที,เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ล่งเปีนตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 
substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 
(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1
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4.3.4 ผลการศึกษา long term stability
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 

ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง
4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 
รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 
ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธี้ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข
4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่ไมใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาขีวสมมูล (Bioequivalence) เทียบกับยา 
ต้นแบบ โดยการศึกษาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การศึกษาขีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ 

รูปแบบรับประทานที่มีการดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสำคัญ (oral modified release 
dosage forms) ของกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง 

สาธารณสุข

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้
4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาคาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบีตการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา
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4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย
4.7.3 กรณีพบบิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ได้รับยา
4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด



คุณลักษณะเฉพาะของยา
Sacabitril 49 mg + Valsartan 51 mg film-coated tablet

1. ซื่อยา Sacubitril 49 mg + Valsartan 51 mg tablet
2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1 รูปแบบ เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มขนิดรับประทาน
2.2 ส่วนประกอบ ใน 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยา Sacubitril 49 mg และ Valsartan 51 mg
2.3 ภาฃนะบรรจุ บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสงและความชื้น
2.4 ฉลาก -ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันที่ผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

บริษัทผู้ผลิต และเลขทะเบียนตำรับยาไว้ชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ 
-กรณียาบรรจุในแผง แผงที่บรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยา 
สำคัญ ความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งไต้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข__________________________________
ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification
2 Assay - 95.0-105.0% of the labeled amount of Sacuitril

- 95.0-105.0% of the labeled amount of Valsartan
3 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification
4 Dissolution Test - Complied with finished product specification
5 Related substances - Complied with finished product specification

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด

ดังนี้

4.1 เอกสารการไต้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare) 

แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.ร, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

Sacubutril 1/4



4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามทีฃึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 

คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกํไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการฃอแกํไข (ย.5) มาพร้อม finished product specification 

และ/หรือ drug substance specification โดยขอแกไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดิในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใบการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเนินตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้โนการผลิตยารุ่นที่ล่งเนินตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1

คณะกรรมการกำหนดคณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ.............................................. กรรมการ
(นางลาวสุธาทิพย์ กองเพซร์วัฒนา)

ลงซ่ือ.....  ..........  .....  ...กรรมการ
(นางรัซนี สวสดีจิระ).

ลงซอ............................. .̂ jr..Crrr;..... กรรมการ
(บางปีทมาภรณ์ วิทรศศวิมล)

ลงซ่ือ.....  ................. ^
(นายเศรษฐพล ปัญญาทอง)

ลงซ่ือ................ .'fifrrrCT.................กรรมการและเลขานุการ
(นางร้นยานี พิมสารี )

..ประรานกรรมการ

ลงซ่ือ.................. .....................^ ๘ .......กรรมการ
(นางอ:เน้นท'ปภา ขัยมjคล)

ลงซ่ือ................. ไ ) า ร / บ ั ' ) ^ .............กรรมการ
(นางอังคณา ดอยแก่น)

ลงซ่ือ....  .............. J k .....................  ...... กรรมการ
(นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงซ่ือ..................โ^!)!.^.................. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)

Sacubutril 2/4



4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 
รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้ไดไม่น้อยกว่า 1 ป ี2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 
ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ้ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 
ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่ไม่ใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาฃีวสมมูล (Bioequivalence) เทียบกับยา

ต้นแบบ โดยการศึกษาต้องเป็นไปตามคู,มือการศึกษาซีวประสิทธิผลและซีวสมมูลของ

ผลิตภัณฑ์ยาของกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข
4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 

ประกาศประกวดราคา
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4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย
4.7.3 กรณีพบบิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ได้รับยา
4.8 หน่วยราขการขอสงวนสิทธื้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ขาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด
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คุณลักษณะเฉพาะของยา 
Telmisartan 80 mg Tablet

1. ซื่อยา Telmisartan 80 mg Tablet

2. คุณสมบัติท่ัวไป
2.1 รูปแบบยา

2.2 ส่วนประกอบ

2.3 ภาชนะบรรจุ

2.4 ฉลาก

เบ็เนยาเม็ดชนิดรับประทาน

ใน 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยา Telmisartan 80 mg 

บรรจุในแผงปิดสนิท ป๋องกันแสงและความชื้น

-ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต 

บริษัทผู้ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์
-บนแผงยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันสิ้นอายุ 
และเลขท่ีผลิต

3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเบีนไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข__________________________________

ข้อ Test items Specifications

1 Identification - Complied with finished product specification

2 Assay - 90.0-110.0 % of the labeled amount of Telmisartan

3 Dissolution test - Complied with finished product specification

4 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification
4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 
ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตชื้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)
แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
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4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามทีขึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกํไข 

เพิมเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ใฃ (ย.5) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ปี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส์งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1
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4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 
รายละเอียดไต้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใซไดืไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณ ีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดขอบค่าใข้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธี้ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาตังกล่าวชองผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่ไม่ใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาซีวสมมูล (Bioequivalence) เทียบกับยา

ต้นแบบ โดยการศึกษาต้องเป็นไปตามคู,มือการศึกษาซีวประสิทธิผลและซีวสมมูลของ

ผลิตภัณฑ์ยาของกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ตังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ไต้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา
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4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย
4.7.3 กรณีพบบิญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่ฎ 

ผู้ป่วยที่ได้รับยา
4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ขาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิก

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

(บางรัชบี สวัสดีจิระ)
A .

...... ปไ....................กรรมการและเลขานุการ
(นางธับยานี พิมลารี)

(บางสาว?เมนภา บัวโทน)
... ''จ่า).?^..........
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คุณล่กษณะเฉพาะของยา
Tiotropium 18 meg inhalation powder, capsule

1. ซือยา Tiotropium 18 meg inhalation powder, capsule

2. คุณสมบัติท่ัวไป
2.1 รูปแบบ เป็นผงยาที่บรรจุในแคปซูลเพื่อใช้สูดเข้าลำคอโดยใช้กับเครื่อง HandiHaler inhalation

2.2 ส่วนประกอบ ใบ 1 แคปซูลประกอบด้วยตัวยา Tiotropium bromide monohydrate ท่ี

เทียบเท่ากับ Tiotropium 18 meg และมีเครื่อง HandiHaler

2.3 ภาชนะบรรจุ ยาบรรจุในแผงปิดสนิทและ'ป็องกันความชื้น

2.4 ฉลาก -ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

บริษัทผู้ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์
-บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง

วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ Test items Specifications
1 Identification Complied with finished product specification

2 Assay 95.0-105.0% of the labeled amount of Tiotropium

3 Uniformity of delivered dose Complied with finished product specification

4 Fine particle dose Complied with finished product specification

5 Particulate contamination Complied with finished product specification

6 Uniformity of dosage units Complied with finished product specification

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

..ประธานกรรมการลงซ่ือ...... ....................^  
(นายเศรษฐพล {เญญาทอง)

- I  y C i โ V Aลงซอ................ ............................กรรมการ
(นางสาวสุธา,ทิพย์ กองเพซร์วัฒนา)

ลงข่ือ................ /กโ)นโโ...............กรรมการ ลงข่ือ............... . โ ? ........... กรรมการ

ลงซอ................ .ษโ..........................กรรมการ
(นาง 3Tนู้นท์ปภ̂ ชัยมงคล)

(นางรัช!] สวัสดีจิระ)
ลงข่ือ................... ........................กรรมการ

(นางปัทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล)
ลงข่ือ............... ๙’๙ใ................ กรรมการและเลขานุการ

(นางรันยานี พิมลารี )

..กรรมการ
(นางอังคณา ดอยแก่น)

ลงข่ือ................. Jrfy.................
(นางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงข่ือ............." (̂.ปไ.!โ!Q................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)
แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี
4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามทีฃึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.ร) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซี่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 
substance) ที่ใช้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเปีบตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
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4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 
ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมืสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น
4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุไซ้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ
4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธิโม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวชองผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 
ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ตังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบติการที่ได้ 
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาชองสัญญาจะซื้อจะขาย

Tiotropium  หน้า 3/4



4.7.3 กรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ
ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ขาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย)ยินยอมให้ยกเลิก 

สัญญาก่อนครบกำหนด
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คุณลักษณะเฉพาะของยา

Verapamil hydrochloride 240 mg Prolonged-Release tablet

1.

2.

ซื่อยา Verapamil hydrochloride 240 mg Prolonged-Release tablet 
คุณสมบัติ-ท่ัว'ไป
2.1 รูปแบบ เป็นยาเม็ดขนิดรับประทานที่มีรูปแบบเป็นการออกฤทธิ้เนิ่น (sustained release)

2.2 ส่วนประกอบ ใน 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยา Verapamil hydrochloride 240 mg
2.3 ภาชนะบรรจุ ยาบรรจุในภาชนะปิดสนิทและบรรจุภัณฑ์ป๋องกันแสง
2.4 ฉลาก ■ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต

บริษัทผู้ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

-กรณียาบรรจุในแผง แผงที่บรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยา 

สำคัญ ความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ Test items Specifications
1 Identification test - Complied with finished product specification

2 Assay - 95.0-105.0% of the labeled amount of Verapamil HCl

3 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification

4 Dissolution test - Complied with finished product specification

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ดังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดชองยา

ลงซ่ือ..

ลงซ่ือ............... .'ซ่̂ึ.,?..'̂ ^ .̂............กรรมการ
(นางสาวสุธาทิพย์ กองเพฃร์วัฒนา)

ลงซ่ือ....  ............. J b u .......... ...กรรมการ
(นางรัฬ ลวัสดีจิระ)

ลงซ่ือ   7 ^ -  ...:■  กรรมการ(บางปีทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล)
ลงซ่ือ.............า'.................... กรรมการและเลขานุการ

(นางรับยานี พิมลารี )

(บายเศรษฐพล ปีญญ์าทอง)# ( ..... ...ประธานกรรม̂ ny

ลงซอ.....................2....................... กรรมการ
(นางอานันท์ปภา ชัยมงคล)

ลงซ่ือ.............................................. กรรมการ
(บางอังคณา ดอยแก่น)

ลงซ่ือ... ..........J r .....................  ......กรรมการ
(บางสาวสมนภา บัวโทน)

ลงซ่ือ......... ~̂ เ^?(y?...................กรรมการและผู้ข่วยเลขานุการ
(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ชีนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 
เพิ่มเติมจะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไข (ย.5) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก้ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ป ีณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเบีนตัวอย่าง
4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้โนการผลิตยารุ่นที่ส่งเนินตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 
Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้
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ในกรณีขึ้นทะเปียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 
รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้1ด้1ม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ
4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที,ส่งมอบ
4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาตังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 

ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.6.1 ในกรณีที่ไมใช่ยาต้นแบบจะต้องมีผลการศึกษาซีวสมมูล (Bioequivalence) เทียบกับยา 
ต้นแบบ โดยการศึกษาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การศึกษาซีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ 

รูปแบบรับประทานที่มีการดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสำคัญ (oral modified release 
dosage forms) ของกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง 
สาธารณสุข

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัตการที่ไต้ 
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะชาย

4.7.3 กรณีพบปีญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยที่ไต้รับยา
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4.8 หน่วยราชการขอสงวนลิทธี้ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืบ โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา

4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ
ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 
สัญญาก่อนครบกำหนด

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดชองยา

ลงซ่ือ.. ^ ะ. ..(.ระ::-น,':';รม; •'ร

ลงซ่ือ................. .̂?..พ ว ัน ี้..........กรรมการ
(นางสาวลธาทิพย์ กองเพซร์วัฒนา)

ลงซ่ือ.

ลงซ่ือ................... .........................กรรมการ
(นางรัชนิ สวัสดีจิระ)

ลงซ่ือ.

ลงซ่ือ.................. £ ^ โ'ระZ.......... กรรมการ
(นางปิทมาภรณ์ วิทูรศศิวิมล)

ลงซ่ือ.

ลงซ่ือ............. .ไร่ฑ์:ภัไ.............. กรรมการและเลขาบการ
(บางรับยานี พิมสารี)

ลงซ่ือ.

(บางอ'ผันท'ปภา ขัยแงคล)
............. 'พบัไาวัไ^ ............ กรรมการ

(นางอังคณา ดอยแก่น)
............... J , .................  .....กรรมการ

(นาง?ทวสมนภา บัวโทบ)
......... โ ? V ) ................กรรมการและผู้'
(บางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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1. ซื่อยา Vinpocetine 10 mg tablet
2. คุณสมบัติท่ัวไป

2.1. รูปแบบ เป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน

2.2. ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Vinpocetine 10 mg ใน 1 เม็ด 

บรรจุในแผงยาปิดสนิท ป้องกันความชื้น
- ระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิต 

และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้ซัดเจนปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 
-บนแผงยาอย่างน้อยต้องระบุซื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ ความแรง 
วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต

3. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished product
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นไปตาม finished product specification ซึ่งได้จดทะเบียนต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสข

คุณลักษณะเฉพาะของยา

Vinpocetine 10 mg tablet

2.3. ภาชนะบรรจุ 
2.4 ฉลาก

ข้อ Test items Specifications
1 Identification - Complied with finished product specification
2 Assay - 95.0-105.0% of the labeled amount of 

Vinpocetine

3 Dissolution test - Not less than 70 %(Q) of the labeled amount of 
Vinpocetine is dissolved in 30 minutes

4 Uniformity of dosage units - Complied with finished product specification

5 Related substances - Complied with finished product specification
4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาภาพถ่ายเอกสาร พร้อมลงลายมือซื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียด 

ตังนี้

4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตชื้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและสำแดง (declare)

แหล่งผลิต

คณะกรรมการกำหนดคณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงซ่ือ.....  ................... ^ ..........  ...ประซานกรรมการ__
(นายเศรษฐพลปัญญาทอง) L :

ลงซ่ือ.............. ท.*!)โ!บีC ................. กรรมการ ลงซ่ือ..................ร^............ .าr น้ี.....กรรมการ
(นางลาวสุซา'ทพฟ้ กองเพ’ชร์วัฒนา) (นางอานันท์ปภา ขัยมงคล)

ลงซ่ือ...............J0บ ^ ................. กรรมการ ลงซ่ือ  ........ เ............................  .....กรรมการ
(นางรัชบี สวัสดีจิระ)

ลงซ่ือ.......................น้?....................... กรรมการ
(นางปัทมาภรณ วิทูรคดีวิมล)

ลงซ่ือ................ บีโ.......................กรรมการและเลขานุการ
(นางซ้นยานี ทิมสารี )

(นางอังคณา ดอยแก่น)
ลงซ่ือ........................................................ กรรมการ

(บางสาวสมนภา บัวโทบ)
ลงซ่ือ  ......... .ไ^.,ไl.tofl.............  .....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.1.1 ใบสำคัญการชีนทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามทีขึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนด 
คุณภาพวัตถุดิบ (drug substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแกไข 
เพิมเติมจะตองแนบเอกสารการขอแก่ไข (ย.5) มาพร้อม finished product specification 
และ/หรือ drug substance specification โดยขอแก่ไขก่อนวันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เกิน 2 ปี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
4.2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities หรือ มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดิในการผลิตยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย 
มีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 กรณ ียานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co
operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตาม 
รอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุ 
ตลอดชีพ แล้วแต่กรณี หรือมีเอกสาร Certificate of pharmaceutical product

4.3. เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (Certification of analysis 

of finished product) ในยารุ่นที่ส่งเปีนตัวอย่าง
4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (Certification of analysis of drug 

substance) ที่ใข้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ
4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

(drug substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) 

ข้อ 4.3.1

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

ลงช่ือ.....  ........................ ^
(นายเศรษฐพล ป้ญญาทอง)

ลงซ่ือ.................... ร.รั..'ร)ก.ํ...............กรรมการ
(นางสาวสุธาทิพย์ กองเพขร์วัฒนา)

..ประธานกรรมการ

' 'พ ั^
สุธาทิฬย์ กองเพ
..Mk ...

&

ลงซ่ือ...................................................กรรมการ
(นางรัช^ ^ด ีจ ิระ)

ลงซ่ือ....................... ........................... กรรมการ
(นางป้ทมาภรณ์ วิทูรศรวิมล)

ลงซ่ือ.................. f f .'.(ว ับ ั............กรรมการและเลขานุการ
(นางธันยาน ทิมสารี)

ลงซ่ือ..

ลงช่อ.......................บก...............วะโ........กรรมการ
(นางอานับทิปภา ช่ยมงคล)

............. กรรมการ
(นางอังคณา ดอยแก่น)

ลงซ่ือ........................................................ กรรมการ
(บางสาวสมนภา นัวโทน)

ลงซ่ือ.................. .ใ^!^? ..................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(บางสาวปิยธิดา แต่เจริญกุล)
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4.3.4 ผลการศึกษา long term stability

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามามากกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาแสดงผลการศึกษา Long 

Term stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

ในกรณีขึ้นทะเบียนยามาน้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีสำเนาผลการศึกษาความคงตัวของ 
ยาตามที่ยื่นในทะเบียนยามาแสดง

4.4. ตัวอย่างยา

4.4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยามาอย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดง 
รายละเอียดได้ครบถ้วนตามที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น

4.5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ

4.5.1 ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุใข้โด้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 เดือน นับจากวันส่งมอบ

4.5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบ

4.5.3 กรณีท ี่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาที่ส ่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วย 

ราชการจะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพิ่มอีกตาม 
จำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธื้ไม่รับ 

พิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ 
ด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเง่ือนไข

4.6. เอกสารอื่น ๆ

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ตังนี้

4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้ โดยกรมวิทยาคาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดใน 
ประกาศประกวดราคา

4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย

4.7.3 กรณีพบบ้เญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ยานี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ 

ผู้บีวยที่ได้รับยา

m



4.8 หน่วยราขการขอสงวนสิทธึ๋ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาที่มืประว้ตถูกเรียกเก็บคืน โดยสำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.9 กรณีที่มีการปรับลดราคาตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

4.9.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลาง
4.9.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง กำหนดราคากลางยา
4.9.3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งขาติ เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ

ทางหน่วยราชการ (ผู้ซ้ือ) จะทำการต่อรองราคาให้ลดลงตามประกาศ กรณีที่บริษัทผู้เสนอ 

ราคา (ผู้ชาย) ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ทางบริษัทผู้เสนอราคา (ผู้ชาย) ยินยอมให้ยกเลิก 
สัญญาก่อนครบกำหนด

คณะกรรมการกำหนดคณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของยา

/ ร

..ประธานกรรมการลงข่ือ..... .................... -
(บายเศรษฐพล ปีญญาทอง)

ลงซ่ือ...................^.^’.y^ .............. กรรมการ ลงซ่ือ.................. .พ ...........ราrโ........กรรมการ
(บางสาวสุธาทิพยกองเพขรัวัฒนา) (บางอาบันท์ปภาขัยมงคล)

ลงซ่ือ...................■Jfy,เภ โั.............กรรมการ ลงซ่ือ  ........ เก ๔ บ 1ั!( '.........  ...กรรมการ
(บางรัชบี สวัสดีจิระ) (บางอังคณา ดอยแก่น)

ลงซ่ือ...................ช ุ^^โ.............. กรรมการ ลงซ่ือ  .............X ..... .. .......... .....กรรมการ
(บางปิทมาภรก! วิทรศดีวิมล) (บางสาวสมนภา บัวโทบ)

ลงซ่ือ.................. .................. กรรมการและเลขาบุการ ลงซ่ือ........... ............................... กรรมการและผู้ช่วยเลขาบุการ
(บางขันยาบี ทิมสาริ) ' (นางสาวปิยธิดา แด่เจริญกุล)
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เอกสารหมายเลข ๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาด้างอิง) 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใข่งานก่อสร้าง

๑. ขื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพท่ี ๑ จำนวน ๔๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดำเนินการจัดซื้อยาในความรับผิดขอบของโรงพยาบาล 
นครพิงค์ จังหวัดเขียงใหม่)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๑๙,๐๗๑,๖๐๙.๓๘ บาท(สามร้อยสิบเก้าล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อย- 
เก้าบาทสามสิบแปดสตางค์)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑ 0 นค. toff's
ฟ้นเงิน: ๓๑๙,๐๗๑,๖๐๙.๓๘ บาท(สามร้อยสิบเก้าล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์)

ลำดับ รายการยา จำนวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) มูลค่า (บาท)

๑ acitretin ๒๔ mg capsule (๔.๑) ๖๖,๖๐๐ 
capsule

๔๑.๓๖ บาท/ 
capsule

๓,๔๒๐,๔๗๖.๐๐

๒ aflibercept ๔๐ mg/® mL 
solution for injection, ๐.๒๗๘ 
mL (๔.๑)

๑๙๐ vial ๓๖,๐๓๗.๖๐ บาท/ 
vial

to, (ริ^ว!, 6) (5?(ร1. o  o

๓ alteplase ๔๐ mg powder and 
solvent for solution for 
injection/infusion (๔.๑)

๑,๒๔๔ 
vial

๒๐,๘๖๔.๐๐ บาท/ 
vial

๒๖,๑๘๔,๔๗๔.๐๐

(i! azilsartan medoxomil ๔๐ mg 
tablet (๔.๒)

๑๒๓,๗๖๐ 

tablet

๔๘๘.๙๙ บาท/ 

๒๘ tablet
๒,๑๖๑,๓๓๔.๘๐

๔ budesonide ๑๖๐ mcg/ค dose + 
formoterol fumarate dihydrate 
๔.๔ meg/® dose inhalation 

powder, ๖๐ dose inhalation 
(๔.๒)

๒๐,๘๘๐ 
bottle

๔๒๘.๐๐ บาท/ 
bottle

๘,๙๓๖,๖๔๐.๐๐

๖ Peritoneal dialysis solution with 
๑.๔% dextrose ๒,๐๐๐ ml 
นํ้ายาล้างไตทางซ่องท้อง (๔.๒)

(ร̂ (9),(4̂ tô

bag
๘๔๔.๙๓ บาท/ 

๖ bag
๔,๙๒๒,๙๔๔.๐๔

๗ Peritoneal dialysis solution with 
๑.๔% dextrose ๔,๐๐๐ ml 
น้ํายาล้างไตทางซ่องท้องชนิดใช้กับ 
เคร่ืองล้างไตทางซ่องท้องอัตโนนัติ 
(๔.๒)

๓๒,๓๒๐ 
bag

๑,๔๘๒.๔๓ บาท/ 
๒ bag

๒๔,๔๗๓,๖๘๔.๘๐

๘ dabigatran...



- ๒ -

ลำดับ รายการยา จำนวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) มูลค่า (บาท)

๘ dabigatran etexilate ๑๑๐ mg 
capsule (๔.๒)

๑๔๙,๗๐๐ 
capsule

๑,๔๑๖.๑๙ บาท/ 
๓๐ capsule

๗,๔๖๔,๗๘๘.๑๐

๙ dapagliflozin ๑๐ mg + 
metformin hydrochloride ๑ g 

prolonged-release tablet (๔.๒)

๑๒๒,๖๔๐ 
tablet

๑,๒๓๔.๘๔ บาท/ 
๒๘ tablet

๔,๔๑๓,๐๒๓.๐๐

๑๐ dapagliflozin ๑๐ mg film- 
coated tablet (๔.๒)

๑๗๙,๔๐๐ 
tablet

๑,๑๓๓.๑๓ บาท/ 
๓๐ tablet

๖,๗๗๖,๑๑๗.๔๐

<9)<S) denosumab ๖๐ mg/® ml_ 

solution for injection, ๑ เทL 
prefilled syring (๔.๒)

๓๓๔

syringe

๑๑,๔๓๔.๖๐ บาท/ 
syringe

๓,๘๖๔,๐๙๑.๐๐

๑๒ desferrioxamine mesylate ๔๐๐ 
mg powder for solution for 
injection/infusion (๔.๒)

๔๙,๒๔๐ 
vial

๑,๗๒๘.๐๔ บาท/ 

๑๐ vial
๑๐,๒๓๘,๖๙๖.๒๔

๑๓ desflurane ๑๐๐ mL/®oo mL 
inhalation vapour, liquid, ๒๔๐ 
mL (๔.๒)

๑,๔๗๘ 
bottle

๔,๓๑๒.๔๔ บาท/ 
๑ bottle

๗,๘๔๑,๙๔๘.๙๐

๑๔ desmopressin acetate ๑๐๐ meg 
tablet (๔.๒)

๒๙,๑๐๐ 
tablet

๑,๘๘๗.๔๘ บาท/ 
๓๐ tablet

๑,๘๓๐,๘๔๔.๖๐

๑ dutasteride ๔๐๐ meg + 
tamsulosin hydrochloride ๔๐๐ 
meg modified-release capsule 
(๔๒)

๑๐๘,๙๐๐ 

capsule

๑,๑๖๔.๑๖ บาท/ 

๓๐ capsule
๔,๒๒๔,๙๐๐.๘๐

๑๖ empagliflozin ๑๐ mg film- 

coated tablet (๔.๑)
๘๒,๙๔๐ 

tablet

๔๔.๙๔ บาท/ 

tablet
๓,๗๒๗,๗๗๓.๐๐

๑๗ entacapone ๒๐๐ mg film- 
coated tablet (๔.๒)

๒๙๒,๐๐๐ 
tablet

๓,๒๘๔.๙๐ บาท/ 

๑๐๐ tablet
๙,๔๙๑,๙๐๘.๐๐

๑£9 epoetin beta ๔๐๐๐ ๒/๐.๓ mL 
solution for injection, ๐.๓ mL 
prefilled syr (๔.๒)

Gt,<sl<9)0
syringe

๗,๔๗๓.๙๔ บาท/ 
๖ syringe

๑๑,๘๔๖,๒๑๐.๗๔

๑๙ ertapenem ๑ g powder for 
concentrate for solution for 
infusion (๔๑)

๑๓,๔๗๑ 
vial

๙๓๔.๑๘ บาท/ 
vial

๑๒,๖๙๑,๓๒๗.๗๘

๒๐ fluticasone ...



- ๓ -

ลำดับ รายการยา จำนวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) มูลค่า (บาท)

๒๐ fluticasone furoate ๒๗.๕ meg/® 
dose nasal spray, suspension, 
๑๒๐ dose bottle (๔.๒)

๔๙,๐๒๑ 
bottle

๒๒๘.๙๘ บาท/ 

bottle
๑๑,๒๒๔,๘๒๘.๕๘

๒๑ fluticasone propionate ๒๕๐ 

meg/® dose + salmeterol ๒๕ 
meg/® dose pressurised 
inhalation, suspension, ๑๒๐ 
dose actuation (๔.๒)

(ริ) G 0(slo
bottle

๕๖๒.๘๒ บาท/ 

bottle

๑๐,๗๑๖,๐๙๒.๘๐

๒๒ fluticasone propionate ๒๕๐ 
meg/® dose + salmeterol ๕๐ 
meg/® dose inhalation powder, 
pre-dispensed, ๖๐ dose 
inhalation (๔.๒)

๒๕,๘๕๐ 
bottle

๔๖๒.๒๔ บาท/ 
bottle

๑๑,๙๔๘,๙๐๔.๐๐

๒๓ gemigliptin ๕๐ mg film-coated 
tablet (๔.๒)

๓๐๓,๕๒๐ 
tablet

๘๕๓.๘๖ บาท/ 
๒๘ tablet

๙,๒๕๕,๘๔๒.๔๐

๒๔ insulin aspart ๑๐๐ iu/® mL 
solution for injection, ๓ mL 
cartridge (๔.®)

๑๙, ๐๐๐ 
cartridge

๑๗๖.๕๕ บาท/ 
cartridge

๓,๓๕๔,๔๕๐.๐๐

๒๕ insulin glargine ๓๐๐ iu/® mL 
solution for injection, ๑.๕ mL 
prefilled pen (๔.๒)

๑๘,๒๐๐ 
pen

๓,๖๑๑.๒๕ บาท/ 
๕ pen

๑๓,๑๔๔,๙๕๐.๐๐

๒๖ lansoprazole ๓๐ mg 
orodispersible tablet (๔.๒)

๒๕๕,๓๖๐ 
tablet

๑,๐๔๙.๖๗ บาท/ 
๒๘ tablet

๙,๕๗๒,๙๙๐.๔๐

๒๗ leuprorelin acetate ๑®.๒๕ mg 

powder and solvent for 
prolonged-release suspension 
for injection, ๑ prefilled syring 
(๔.®)

๗๔๐ vial ๗,๓๘๓.๐๐ บาท/ 

vial

๕,๔๖๓,๔๒๐.๐๐

๒๘ limaprost ๕ meg tablet (๔.๒) ๑๑๕,๕๐๐ 

tablet

๕,๖๑๗.๕๐ บาท/ 

๒๑๐ tablet

๓,๐๘๙,๖๒๕.๐๐

๒๙ liraglutide ๑๘ mgAn mL 
solution for injection, ๓ mL 

prefilled pen (๔.๒)

๒,๖๗๐ 
vial

๔,๗๙๓.๖๐ บาท/ 
๒ vial

๖,๓๙๙,๔๕๖.๐๐

๓๐ nilotinib...



ลำดับ รายการยา จำนวน
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
มูลค่า (บาท)

๓0 nilotinib ๑๕๐ เท§ capsule (๔.๒) ๔, ๔๘๐ 
capsule

๒๐,๘๑๑.๕๐ บาท/ 
๒๘ capsule

๓,๓๒๙,๘๔๐.๐๐

๓๑ nintedanib ๑๕๐ mg capsule 
(๔.๒)

๓,00๐ 
capsule

๗๔,๙๐๐.๐๐ บาท/ 
๖๐ capsule

๓,๗๔๕,๐๐๐.๐๐

๓๒ osimertinib ๘๐ mg film-coated 
tablet (๔.๒)

๒,๗๐๐ 
tablet

๑๑๔,๐๖๒.๐๐ 
บาท/๓๐ tablet

๑๐,๒๖๕,๕๘๐.๐๐

๓๓ panitumumab ๑๐๐ mgA£ mL 
concentrate for solution for 
infusion, ๕ mL (๔.๑)

๓๕๒ vial ๑๐,๙๙๙.๖๐ บาท 

/vial
๓,๘๗๑,๘๕๙.๒๐

๓๔ parecoxib ๔๐ mg powder for 
solution for injection (๔.๒)

๑๑,๙๐๐ 
vial

๙๖๙.๔๒ บาท/ 
๕ vial

๒,๓๐๗,๒๑๙.๖๐

๓๕ perindopril arginine ๕ mg film- 

coated tablet (๔.๒)
๒๓๔,๐๐๐ 

tablet
๒๙๒.๑๑ บาท/๓๐ 

tablet
๒,๒๗๘,๔๕๘.๐๐

๓๖ pertuzumab ๔๒๐ ท^/๑๔ mL 
concentrate for solution for 
infusion, ๑๔ mL (๔.๒)

๗๐ vial ๖๙,๕๕๐.๐๐ 
บาท/vial

(̂ ,̂ t)^,d!oo.oo

๓๗ phenytoin ๕๐ mg chewable 
tablet (๔.๒)

๕๒๐, ๐๐๐ 
tablet

๖๔๗.๓๕ บาท/ 

๒๕๐ tablet
(5), ๓ .̂ 0  0

๓๘ regorafenib ๔๐ mg film-coated 
tablet (๔.๒)

<9), ๓ (si (si
tablet

๕๐,๘๗๕.๒๙ บาท/ 

๒๘ tablet
๒,๔๔๒,๐๑๓.๙๒

๓๙ rituximab ๑.๔ g/®๑.๗ mL 
solution for injection, ๑๑.๗ mL 
(๔.๒)

6) (5)0
syringe

๒๙,๔๗๘.๕๐ บาท/ 
syringe

๓,๒๔๒,๖๓๕.๐๐

๔0 ropinirole ๒ mg prolonged- 

release tablet (๔.๑)

๑๗๘,๖๔๐ 

tablet

๑๐.๗๐ บาท/ 

tablet
(5)J, (5) (5) J f i j (3I C s .  0  0

๔๑ sacubitril ๔๙ mg + valsartan ๕๑ 

mg film-coated tablet (๔.๒)
๙๙,๑๒๐ 
tablet

๒,๐๕๘.๖๘ 
บาท/๒๘ tablet

๗,๒๘๗,๗๒๗.๒๐

๔๒ telmisartan ๘๐ mg tablet (๔.๒) ๑๙๒,๐๐๐ 
tablet

๖๐๔.๕๕ บาท/๓๐ 
tablet

๓,๘๖๙,๑๒๐.๐๐

๔๓ tiotropium ๑๘ meg inhalation 

powder, hard capsule (๔.๒)
๒๓,๔๐๗ 

bottle

๔๙๙.๖๙ บาท/ 

bottle

๑๑,๖๙๖,๒๔๓.๘๓

<sl <sl verapamil hydrochloride ๒๔๐ 
mg prolonged-release tablet 
(๔.๒)

(5) <£^,£9 (5) ๐
tablet

๓๒๘.๔๙ บาท/๓๐ 
tablet

๑,๗๔๙,๘๖๖.๒๓

๔๕ vinpocetine...



ราคาต่อหน่วย มูลค่า (บาท)ลาดบ รายการยา จำนวน (บาท)
๔๔ vinpocetine ๑๐ mg tablet (๔.๒) ๔๓๔,๐๐๐ 

tablet
๔๑๔.๐๐ บาท/๓๐ 

tablet
๖,๐๑๗,๔๐๐.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ ราคาตามประกาศของคณะกรรมการพ ัฒนาระบบยาแห ่งชาต ิ เรื่องกำหนดราคากลางยา 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๔๖๔

๔.๒ ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ

๔. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
อ้างถึง คำส่ังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี ๑๗๐๖/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ลงขอ L /  ' ประธานคณะกรรมการ
(นายพันธพงศ์ ตาเรืองศรี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ลงซ่ือ ^n
(นายนพสิทธื้ ขันตี) 

เภลัฃกรชำนาญการพิเศษ

rกรรมการ ลงซอ กรรมการ
'บ

(นางสาวยุพาวตี อินทรจ้นทรี) 

เภลัขกรชำนาญการ


