รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อยารวม ของสถานพยาบาลกรมการแพทย ครั้งที่ 2
๑. ความเปนมา

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑและได
ออก ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีสาระสําคัญกําหนดใหสวน
ราชการดําเนินการบริหารยา และเวชภัณฑที่มิใชยา ในรูปของคณะกรรมการ ที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้ง หนวย
ราชการหรือสวนราชการใดที่ตั้งอยูในพื้นที่เดียวกัน มีการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา ที่มีมูลคาสูงใหดําเนินการ
จัดซื้อยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา โดยวิธีจัดซื้อรวม
๒. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารเวชภัณฑของสถานบริการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความโปรงใส
ตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑมาตรการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ
๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๓.๑ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๓.๒ ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓.๓ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูป ระสงคจะ
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๓.๔ ไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอืน่ ทีเ่ ขาเสนอราคากับกรมการแพทย ณ
วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๓.๕ เปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๓.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๔. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ระยะเวลา ๑๒ เดือน นับแตลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ
๕. วงเงินในการจัดซื้อ
วงเงินงบประมาณและเงินบํารุงสมทบ ในวงเงิน 25,411,892 บาท (ยี่สิบหาลานสี่แสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันแปดรอยเกาสิบสองบาทถวน) แตละรายการดังนี้
รายการที่ 1 Ceftazidime 1 gm for injection
จํานวนเงิน ๔,๗๔๖,๐๙๒ บาท
รายการที่ 2 Imipenem 500 mg and
จํานวนเงิน ๗,๘๒๐,๐๐๐ บาท
Cilastatin 500 mg for injection
รายการที่ 3 Sodium chloride Irrigation 1000 mI จํานวนเงิน ๕,๕๒๑,๒๐๐ บาท
รายการที่ 4 Vancomycin 500 mg for injection
จํานวนเงิน ๗,๓๒๔,๖๐๐ บาท
ในการ...

-2ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ในแตละรายการดังนี้
รายการที่ 1 เสนอราคาขั้นต่ํา ( Minimum Bid ) ไมนอยกวาครั้งละ ๙,๐๐๐.- บาท จากราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอย ๙,๐๐๐.- บาท จาก
ราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
รายการที่ 2 เสนอราคาขั้นต่ํา ( Minimum Bid ) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐.- บาท จาก
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา
๑๐,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
รายการที่ 3 เสนอราคาขั้นต่ํา ( Minimum Bid ) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐.- บาท จาก
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา
๑๐,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
รายการที่ 4 เสนอราคาขั้นต่ํา ( Minimum Bid ) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐.- บาท จาก
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา
๑๐,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
๖. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม
ผูสนใจติดตอขอทราบขอมูลเพิ่มเติม เสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัวไดที่ฝาย
พัสดุ กองคลัง กรมการแพทย ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือสอบถาม
รายละเอียดในวันเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๖๑๐๔ ๐ ๒๕๙๐ ๖๑๑๕ โทรสาร
๐ ๒๕๙๑ ๘๒๕๘ และ www.dms.moph.go.th

รายการที่ 2
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Ceftazidime 1 gm for injection
ชื่อยา Ceftazidime 1 gm for injection
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผงยาปราศจากเชื้อสีขาวถึงขาวนวล สาหรับฉีด
2. ประกอบด้วยตัวยา Ceftazidime pentahydrate ซึ่งสมมูลกับ Ceftazidime 1 gm และ Sodium
carbonate หรือ arginine
3. บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ป้องกันแสง
4. ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ ต้องระบุชื่อยาส่วนประกอบตัวยาสาคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต และ
เลขทะเบียนตารับยาไว้อย่างชัดเจน และ ฉลากบนภาชนะบรรจุยาฉีดอย่างน้อยต้องระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยา
สาคัญ ความแรง วันสิ้นอายุ และเลขที่ผลิต
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification
2. ปริมาณตัวยาสาคัญ
dried
3. pH
4. Sterility
5. Bacterial endotoxins
6. Uniformity of dosage units
7. Loss on drying
8. Particulate matter
- ขนาด 10m ไม่เกิน 6000 /container
- ขนาด 25m ไม่เกิน 600 /container
9. Limit of pyridine
10. Constituted solution

ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
90.0-105.0% of Ceftazidime, calculated on the
and sodium carbonate free basis (or arginine - free
basis)
90.0-120.0% of labeled amount of Ceftazidime
5.0-7.5 (100 mg/ml)
Sterile
ไม่เกิน 0.1 USP Endotoxin Unit/mg of Ceftazidime
ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
ไม่เกิน 13.5% w/w กรณีที่มี sodium carbonate
ไม่เกิน 12.5% w/w กรณีที่มี arginine
ตรวจผ่าน
ตรวจผ่าน
ไม่เกิน 0.4% กรณีที่มี sodium carbonate
ไม่เกิน 0.3% กรณีที่มี arginine
ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification

เงื่อนไขอื่นๆ
1. เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตารับยาเพื่อจาหน่ายในประเทศไทย และสาแดง (declare) แหล่งผลิต
1.1 ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา (ทย.2 ทย.3 ทย.4 แล้วแต่กรณี)
1.1.1 กรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ทย.2

(ลงชื่อ)........................................เภสัชกรอารีย์ ตองเรียน

-21.1.2 กรณีที่เป็นยานาเข้าเพื่อการแบ่งบรรจุ หมายถึง ทย.3
1.1.3 กรณีที่เป็นยานาเข้าจากต่างประเทศ หมายถึง ทย.4
1.2 ใบคาขอขึ้นทะเบียนยา ทย. 1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
จะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไขมาพร้อม finished product specification
2. เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
2.1. กรณีที่ยาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีสาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP หรือ GMP/PICs) ในหมวดยาที่เสนอขาย
(ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันที่เสนอราคา)
2.2. กรณีที่เป็นยานาเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีสาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยา
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศผู้ผลิต หรือ Certificate of pharmaceutical product
(ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันที่เสนอราคา)
3 เอกสารคุณลักษณะของยาที่เสนอราคา
3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต (Certification of analysis) ในยารุ่นที่ส่งเป็น
ตัวอย่าง
3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ (Raw material) ของตัวยาสาคัญที่ใช้ในการผลิตยารุ่นที่ส่ง
เป็นตัวอย่าง
4. ตัวอย่างยา
4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยาอย่างน้อย 2 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียดได้
ครบถ้วนตามที่กาหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น
5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ
5.1 วันสิ้นอายุของยาที่ส่งมอบต้องเหลือไม่น้อยกว่า 18 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสาเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบของผู้ผลิต
5.3 กรณีที่หน่วยราชการทาการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพหน่วยราชการจะ
ทาหนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้ขายจะต้องส่งยาเพิ่มอีกตามจานวนที่ หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการ
ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้ขายและ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป
5.4 ผู้ขายจะต้องแสดงเอกสารการรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุหรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้ว ย
ประการใดๆ ก่อนกาหนด
6. เอกสารอื่นๆ
6.1 แสดงผลการศึกษา Long Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ กรณีที่ยาขึ้น
ทะเบียนมากกว่า 2 ปี
(ลงชื่อ)......................................เภสัชกรอารีย์ ตองเรียน

-36.2 เอกสารแสดงความคงตัวของยาภายหลังการละลายและเจือจางด้วยสารน้าที่เหมาะสมสามารถเข้า
กับตัวยาได้ในความเข้มข้นที่ใช้กับผู้ป่วยและต้องแสดงรายละเอียดซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารกากับยา
6.3 ผู้ขายจะต้องแสดงเอกสารยินดีสนับสนุน sensitivity disc ให้หน่วยราชการตลอดอายุสัญญา

(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ
(เภสัชกรอารีย์ ตองเรียน)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงวิภาจรี นวสิริ)
(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงภูมิใจ อ่างแก้ว)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงอมรรัตน์ วิจิตรลีลา)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงปราณี เหมวิมล)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงวนิดา พีรพัฒนโภคิน)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงพรรณี ศรีบุญซื่อ)
(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงณัฐพร สุดสุข)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงปริญดา พีรธรรมานนท์)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงปริมา สุวรรณนิกรกุล)

รายการที่ 5
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Imipenem 500 mg and Cilastatin 500 mg for injection
ชื่อยา Imipenem 500 mg and Cilastatin 500 mg for injection
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผงยาสีขาว หรือ สีเหลืองอ่อน ปราศจากเชื้อ
2. ประกอบด้วยตัวยา imipenem 500 mg และ cilastatin sodium ซึ่งสมมูลกับ cilastatin 500 mg
3. บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ป้องกันแสง
4. ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ ต้องระบุชื่อยาส่วนประกอบตัวยาสาคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต และ
เลขทะเบียนตารับยาไว้อย่างชัดเจน และ ฉลากบนภาชนะบรรจุยาฉีดอย่างน้อยต้องระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยา
สาคัญ ความแรง วันสิ้นอายุ และเลขที่ผลิต
คุณสมบัตทิ างเทคนิค
1. Identification
Imipenem
Cilastatin
2. ปริมาณตัวยาสาคัญ
Imipenem
Cilastatin
3. pH
4. Particulate matter
- ขนาด 10m ไม่เกิน 6000 /container
- ขนาด 25m ไม่เกิน 600 /container
5. Uniformity of dosage units
6. Bacterial endotoxins
และ
7. Sterility
8. Loss on drying
9. Constituted solution

ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
90.0 -115.0 % of labeled amount of imipenem
90.0 -115.0 % of labeled amount of cilastatin
6.5 - 8.5
ตรวจผ่าน
ตรวจผ่าน
ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
ไม่มากกว่า 0.17 endotoxin units/mg of imipenem
ไม่มากกว่า 0.17 endotoxin units/mg of cilastatin
sterile
ไม่เกิน 3.5%
ตรวจผ่าน

เงื่อนไขอื่น ๆ
1. เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตารับยาเพื่อจาหน่ายในประเทศไทย และสาแดง (declare) แหล่งผลิต
1.1 ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา (ทย.2 ทย.3 ทย.4 แล้วแต่กรณี)
1.1.1 กรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ทย.2
1.1.2 กรณีที่เป็นยานาเข้าเพื่อการแบ่งบรรจุ หมายถึง ทย.3
1.1.3 กรณีที่เป็นยานาเข้าจากต่างประเทศ หมายถึง ทย.4
(ลงชื่อ).......................................เภสัชกรอารีย์ ตองเรียน

-21.2 ใบคาขอขึ้นทะเบียนยา ทย. 1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
จะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไขมาพร้อม finished product specification
2. เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
2.1. กรณีที่ยาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีสาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP หรือ GMP/PICs) ในหมวดยาที่เสนอขาย
(ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันที่เสนอราคา)
2.2. กรณีที่เป็นยานาเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีสาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยา
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศผู้ผลิต หรือ Certificate of pharmaceutical product
(ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันที่เสนอราคา)
3 เอกสารคุณลักษณะของยาที่เสนอราคา
3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต (Certification of analysis) ในยารุ่นที่ส่งเป็น
ตัวอย่าง
3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ (Raw material) ของตัวยาสาคัญที่ใช้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็น
ตัวอย่าง
4. ตัวอย่างยา
4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยาอย่างน้อย 2 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียดได้
ครบถ้วนตามที่กาหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น
5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ
5.1 วันสิ้นอายุของยาที่ส่งมอบต้องเหลือไม่น้อยกว่า 18 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสาเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบของผู้ผลิต
5.3 กรณีที่หน่วยราชการทาการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพหน่วยราชการจะทา
หนังสือร้ องขอตัวอย่ างยา โดยผู้ขายจะต้องส่ งยาเพิ่มอีกตามจานวนที่ หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์ และเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการ
ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้ขายและ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป
5.4 ผู้ขายจะต้องแสดงเอกสารการรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุหรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้วย
ประการใดๆ ก่อนกาหนด
6. เอกสารอื่นๆ
6.1 แสดงผลการศึกษา Long Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ กรณีที่ยาขึ้น
ทะเบียนมากกว่า 2 ปี
6.2 เอกสารแสดงความคงตัวของยาภายหลังการละลายและเจือจางด้วยสารน้าที่เหมาะสมสามารถเข้า
กับตัวยาได้ในความเข้มข้นที่ใช้กับผู้ป่วยและต้องแสดงรายละเอียดซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารกากับยา
6.3 ผู้ขายจะต้องแสดงเอกสารยินดีสนับสนุน sensitivity disc ให้หน่วยราชการตลอดอายุสัญญา

(ลงชื่อ).......................................เภสัชกรอารีย์ ตองเรียน

-36.4 กรณีเป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย หรือยานาเข้าที่ไม่ใช่ยาต้นแบบ ต้องมีหลักฐานหรือผลการศึกษา
ทางคลินิกที่แสดงถึงประสิทธิผลของยาและได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ หรือมีเอกสาร
แสดงความเท่าเทียมกันของยาซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ
(เภสัชกรอารีย์ ตองเรียน)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงวิภาจรี นวสิริ)
(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงภูมิใจ อ่างแก้ว)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงอมรรัตน์ วิจิตรลีลา)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงปราณี เหมวิมล)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงวนิดา พีรพัฒนโภคิน)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงพรรณี ศรีบุญซื่อ)
(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงณัฐพร สุดสุข)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงปริญดา พีรธรรมานนท์)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงปริมา สุวรรณนิกรกุล)

รายการที่ 8
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Sodium chloride 0.9% irrigation 1,000 ml
ชื่อยา Sodium chloride irrigation 1,000 ml
คุณสมบัติทั่วไป
1. สารละลายใส ไม่มีสี ปราศจากเชื้อ
2. ประกอบด้วยตัวยา sodium chloride 0.9% ในสารละลายปริมาตร 1,000 ml
3. บรรจุในภาชนะสาหรับบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ ที่สามารถเปิดใช้ได้อย่างสะดวก
4. ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ ต้องระบุชื่อยาส่วนประกอบตัวยาสาคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต และ
เลขทะเบียนตารับยาไว้อย่างชัดเจน และ ฉลากบนภาชนะบรรจุอย่างน้อยต้องระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสาคัญ
ความแรง วันสิ้นอายุ และเลขที่ผลิต และระบุ “ห้ามใช้ฉีด” (Not for injection)
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification
2. ปริมาณตัวยาสาคัญ
3. pH
4. Sterility
5. Bacterial endotoxins
6. Iron
7. Heavy metal

ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
95.0-105.0 % of labeled amount of Sodium chloride
4.5-7.0
Sterile
ไม่เกิน 0.5 USP Endotoxin unit/ml
ไม่เกิน 2 ppm
ไม่เกิน 0.001 %, based on the amount of NaCl

เงื่อนไขอื่นๆ
1. เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตารับยาเพื่อจาหน่ายในประเทศไทย และสาแดง (declare) แหล่งผลิต
1.1 ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา (ทย.2 ทย.3 ทย.4 แล้วแต่กรณี)
1.1.1 กรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ทย.2
1.1.2 กรณีที่เป็นยานาเข้าเพื่อการแบ่งบรรจุ หมายถึง ทย.3
1.1.3 กรณีที่เป็นยานาเข้าจากต่างประเทศ หมายถึง ทย.4
1.2 ใบคาขอขึ้นทะเบียนยา ทย. 1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหั วข้อการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมจะ
ต้องแนบเอกสารการขอแก้ไขมาพร้อม finished product specification
2. เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
2.1. กรณีที่ยาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีสาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP หรือ GMP/PICs) ในหมวดยาที่เสนอขาย
(ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันที่เสนอราคา)
(ลงชื่อ).......................................เภสัชกรอารีย์ ตองเรียน

-22.2. กรณีที่เป็นยานาเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีสาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยา
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศผู้ผลิต หรือ Certificate of pharmaceutical product
(ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันที่เสนอราคา)
3 เอกสารคุณลักษณะของยาที่เสนอราคา
3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต (Certification of analysis) ในยารุ่นที่ส่งเป็น
ตัวอย่าง
3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ (Raw material) ของตัวยาสาคัญที่ใช้ในการผลิตยารุ่นที่ส่ง
เป็น ตัวอย่าง
4. ตัวอย่างยา
4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยาอย่างน้อย 2 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียดได้
ครบถ้วนตามที่กาหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น
5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ
5.1 วันสิ้นอายุของยาที่ส่งมอบต้องเหลือไม่น้อยกว่า 18 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสาเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบของผู้ผลิต
5.3 กรณีที่หน่วยราชการทาการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพหน่วยราชการจะทา
หนังสือร้องขอตัวอย่างยา โดยผู้ขายจะต้องส่งยาเพิ่มอีกตามจานวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการ
ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้ขายและ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป
5.4 ผู้ขายจะต้องแสดงเอกสารการรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกล้หมดอายุหรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้วย
ประการใดๆ ก่อนกาหนด
6. เอกสารอื่นๆ
6.1 แสดงผลการศึกษา Long Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ กรณีที่ยาขึ้น
ทะเบียนมากกว่า 2 ปี
(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ
(เภสัชกรอารีย์ ตองเรียน)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงวิภาจรี นวสิริ)
(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงภูมิใจ อ่างแก้ว)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงอมรรัตน์ วิจิตรลีลา)
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(เภสัชกรหญิงปราณี เหมวิมล)

รายการที่ 11
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Vancomycin 500 mg for injection
ชื่อยา Vancomycin 500 mg for injection
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผงยาสีขาว ปราศจากเชื้อ
2. ประกอบด้วยตัวยา vancomycin hydrochloride ซึ่งสมมูลกับ vancomycin 500 mg
3. บรรจุในภาชนะสาหรับบรรจุยาฉีด ปราศจากเชื้อ
4. ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ ต้องระบุชื่อยาส่วนประกอบตัวยาสาคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต และเลข
ทะเบียนตารับยาไว้อย่างชัดเจน และ ฉลากบนภาชนะบรรจุยาฉีดอย่างน้อยต้องระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสาคัญ
ความแรง วันสิ้นอายุ และเลขที่ผลิต
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification
2. ปริมาณตัวยาสาคัญ
3. Potency
4. pH
5. Sterility
6. Uniformity of dosage units
7. Particulate matter
- ขนาด 10m ไม่เกิน 6000 /container
- ขนาด 25m ไม่เกิน 600 /container
8. Water content
10. Bacterial endotoxins
11. Chromatographic purity
12. Constituted solution

ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
90.0 – 115.0% of labeled amount of vancomycin
> 900 µg/mg ของ vancomycin anhydrous base
2.5 – 4.5 (solution of 5% w/v)
Sterile
ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
ตรวจผ่าน
ตรวจผ่าน
ไม่เกิน 5.0%
ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification
ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification

เงื่อนไขอื่น ๆ
1. เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตารับยาเพื่อจาหน่ายในประเทศไทย และสาแดง (declare) แหล่งผลิต
1.1 ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา (ทย.2 ทย.3 ทย.4 แล้วแต่กรณี)
1.1.1 กรณีที่เป็นยาทีผ่ ลิตในประเทศไทย หมายถึง ทย.2
1.1.2 กรณีที่เป็นยานาเข้าเพื่อการแบ่งบรรจุ หมายถึง ทย.3
1.1.3 กรณีที่เป็นยานาเข้าจากต่างประเทศ หมายถึง ทย.4
1.2 ใบคาขอขึ้นทะเบียนยา ทย. 1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
จะต้องแนบเอกสารการขอแก้ไขมาพร้อม finished product specification
(ลงชื่อ).......................................เภสัชกรอารีย์ ตองเรียน

-22. เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา
2.1. กรณีที่ยาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีสาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP หรือ GMP/PICs) ในหมวดยาที่เสนอขาย
(ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันที่เสนอราคา)
2.2. กรณีที่เป็นยานาเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีสาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยา
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศผู้ผลิต หรือ Certificate of pharmaceutical product
(ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันที่เสนอราคา)
3 เอกสารคุณลักษณะของยาที่เสนอราคา
3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต (Certification of analysis) ในยารุ่นที่ส่งเป็น
ตัวอย่าง
3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ (Raw material) ของตัวยาสาคัญที่ใช้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็น
ตัวอย่าง
4. ตัวอย่างยา
4.1 ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยาอย่างน้อย 2 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียดได้
ครบถ้วนตามที่กาหนดในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น
5. การประกันคุณภาพยาที่ส่งมอบ
5.1 วันสิ้นอายุของยาที่ส่งมอบต้องเหลือไม่น้อยกว่า 18 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5.2 ยาทุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งสาเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ส่งมอบของผู้ผลิต
5.3 กรณีที่หน่วยราชการทาการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพหน่วยราชการจะทา
หนังสือร้ องขอตัวอย่ างยา โดยผู้ขายจะต้องส่ งยาเพิ่มอีกตามจานวนที่ หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์ และเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการ
ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้ขายและ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป
5.4 ผู้ ขายจะต้องแสดงเอกสารการรับเปลี่ ยนยาเมื่อยาใกล้ห มดอายุห รือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้ว ย
ประการใดๆ ก่อนกาหนด
6. เอกสารอื่นๆ
6.1 แสดงผลการศึกษา Long Term Stability ตลอดช่วงอายุของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ กรณีที่ยาขึ้น
ทะเบียนมากกว่า 2 ปี
6.2 เอกสารแสดงความคงตัวของยาภายหลังการละลายและเจือจางด้วยสารน้าที่เหมาะสมสามารถเข้า
กับตัวยาได้ในความเข้มข้นที่ใช้กับผู้ป่วยและต้องแสดงรายละเอียดซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารกากับยา
6.3 ผู้ขายจะต้องแสดงเอกสารยินดีสนับสนุน sensitivity disc ให้หน่วยราชการตลอดอายุสัญญา
6.4 กรณีเป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย หรือยานาเข้าที่ไม่ใช่ยาต้นแบบ ต้องมีหลักฐานหรือผลการศึกษา
ทางคลินิกที่แสดงถึงประสิทธิผลของยาและได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ หรือมีเอกสาร
แสดงความเท่าเทียมกันของยาซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ
(เภสัชกรอารีย์ ตองเรียน)

