ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: Tor) และรางเอกสารประกวดราคา
ซื้อยารวม ของสถานพยาบาลกรมการแพทย
1. ความเปนมา
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ
และไดออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. 2543 ซึ่งมี
สาระสําคัญกําหนดใหสวนราชการดําเนินการบริหารยา และเวชภัณฑที่มิใชยา ในรูปของคณะกรรมการ
ที่หวั หนาสวนราชการแตงตัง้ หนวยราชการหรือสวนราชการใดที่ตั้งอยูในพืน้ ที่เดียวกัน มีการจัดซื้อยาหรือ
เวชภัณฑที่มิใชยา ที่มมี ูลคาสูงใหดําเนินการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑทมี่ ใิ ชยา โดยวิธจี ดั ซื้อรวม และใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุโดยเครงครัด และประกอบกับกรมการแพทยได
กําหนดแนวทางปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานปงบประมาณ 2552 ซึง่ กําหนดใหหนวยงาน
ในสังกัดกรมการแพทยมกี ารจัดซื้อยารวมในระดับกรมกรมการแพทย
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารเวชภัณฑของสถานบริการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความ
โปรงใสตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑมาตราการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ
3. คุณสมบัตผิ ูเสนอราคา
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของกรมการแพทย
4. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา 1 ป นับแตวนั ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจาํ กัดปริมาณ
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5. วงเงินในการจัดหา
จํานวน 15 รายการ ในวงเงิน 97,541,270 บาท (เกาสิบเจ็ดลานหาแสนสีห่ มื่นหนึ่งพันสองรอยเจ็ดสิบ
บาทถวน)
สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือ เสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดย
เปดเผยตัว ไดที่
1. ฝายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย
เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 0 2591 8258 , 0 2590 6112-3 โทรสาร 0 2591 8258
E-mail purecessing@yahoo.co.th
2. วันสิน้ สุดการเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยภายในวันที่
6 เมษายน 2552
3. ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2552

รายการยารวม ของสถานพยาบาลกรมการแพทย จํานวน 15 รายการ
ลําดับ

รายการยา / ความแรง

ขนาดบรรจุ

ปริมาณ
รวม

1 vial

30,000

1

Imipenem 500 mg and Cilastatin Sodium 500 mg for
Injection

1 vial

40,000

2

Cefoperazone Sodium 1000 mg and Sulbactam Sodium
500 mg Injection

3

Omeprazole 40 mg Injection

1 vial

100,000

4

Celecoxib 200 mg capsules

100 tab

14,000

5

Sterile Ceftriaxone Sodium 1 g for Injection

1 vial

160,000

6

Mecobalamin 500 mcg Tablets

30 tab

81,000

Dextrose 5% in Sodium Chloride 0.45% Injection 1000 ml

1 Bag

140,000

8

Sterile Sodium Chloride 0.9 % Injection 1000 ml.

1 Bag

200,000

9

Gemfibrozil 300 mg Capsules

100 tab

16,000

10

Gemfibrozil 600 mg Tablets

100 tab

13,000

11

Ciprofloxacin 200 mg Injection

1 vial

57,000

12

Metformin Hydrochloride 850 mg Tablets

250 tab

10,000

13

Glipizide 5 mg Tablets

1,500 tab

12,600

14

Thiopental 500 mg

1 vial

5,500

15

Albumin 20% 50 ml

1 vial

9,000

7

1

รายการที่ 1
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Imipenem 500 mg and Cilastatin Sodium 500 mg for Injection
ชื่อยา Imipenem 500 mg and Cilastatin Sodium 500 mg for Injection
คุณสมบัติทวั่ ไป
1. เปนผงยาสีขาว หรือสีเหลืองออน ปราศจากเชื้อ ใชสาํ หรับฉีดเขาหลอดเลือดดํา
2. ประกอบดวยตัวยา Imipenem 500 mg และ Cilastatin sodium equivalence to Cilastatin 500 mg
3. บรรจุในขวดแกวชนิดที่ใชบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ
4. ฉลากระบุชื่อยา สวนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขทีผ่ ลิต เลขทะเบียน
ตํารับยาไวอยางชัดเจนบนภาชนะบรรจุ และบนแตละขวดอยางนอยตองระบุชื่อยาหรือสวนประกอบตัว
ยาสําคัญ และความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification test
2. ปริมาณตัวยาสําคัญ
3. Uniformity of dosage units
4. pH
5. Loss on drying
6. Sterility
7. Bacterial endotoxins
8. Particulate matters
9. Constituted solution
11. Impurities

ตรวจผาน
90.0 – 115.0 % LA of Imipenem and Cilastatin
ตรวจผาน
6.5 - 8.5
ไมเกิน 3.5 % ของน้ําหนักผงยา
ตรวจผาน
maximum 0.17 EU/mg
ขนาด ≥ 10 μm ไมเกิน 6,000 อนุภาคตอ container
ขนาด ≥ 25 μm ไมเกิน 600 อนุภาคตอ container
ตรวจผาน
ตรวจผาน
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เงื่อนไขอื่นๆ
1. เอกสารการไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาเพื่อจําหนายในประเทศไทยและสําแดง (declare) แหลงผลิต
1.1 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
1.1.1 ในกรณีที่เปนยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ท.ย.2
1.1.2 ในกรณีที่เปนยานําเขาเพื่อการแบงบรรจุ หมายถึง ท.ย.3
1.1.3 ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ หมายถึง ท.ย.4
2. ในกรณีที่เปนยาผลิตในประเทศไทย ผูผลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑและ
วิธีการผลิตที่ดใี นการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดยาที่เสนอขาย
ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ ผูผ ลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ดใี นการผลิตยาของประเทศผูผ ลิตหรือ Certificate of Pharmaceutical Products
3. ใบตรวจวิเคราะหคุณภาพยาในรุนที่สง เปนตัวอยาง (Certificate of analysis) ของโรงงานผูผลิต
4. การประกันคุณภาพยาที่สง มอบ
4.1 ยาที่สง มอบตองผลิตไวไมเกิน 12 เดือน หรือมีอายุของยาไมนอยกวา 18 เดือน นับจากวันที่สงมอบ
4.2 ยาทุกงวดที่สง มอบจะตองสงใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหยารุน ที่สง มอบของโรงงานผูผลิต
4.3 ผูขายตองแสดงเอกสารยินดีรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหและชดเชยยาใหหนวยราชการ
ในกรณีทหี่ นวยราชการทําการสุมตัวอยางยาที่สง มอบเพือ่ สงตรวจวิเคราะหคุณภาพ ในกรณีทพ่ี บวา
ยาไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหนวยราชการขอสงวนสิทธิไมพจิ ารณาการเสนอราคายา
ดังกลาวของผูเ สนอขายในครั้งตอไป
4.4 ผูขายตองแสดงเอกสารรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกลหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพดวยประการใด ๆ
กอนกําหนด
5. เอกสารอื่นๆ
5.1 แสดงเอกสารการมีจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอราคาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลศูนย
หรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยสว นกลาง เปนระยะเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 6 เดือน
6. ผูขายตองแสดงเอกสารรับรองการสนับสนุน sensitivity disc ใหผูใชตลอดอายุสัญญา

1

รายการที่ 2
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Cefoperazone Sodium 1000 mg. and Sulbactam Sodium 500 mg. Injection
ชื่อยา Cefoperazone Sodium 1000 mg. and Sulbactam Sodium 500 mg. Injection
คุณสมบัติทั่วไป
1. เปนผงยา สีขาว ปราศจากเชื้อ สําหรับฉีดเขากลามเนื้อและเขาหลอดเลือดดํา
2. ประกอบดวยตัวยา Cefoperazone Sodium equivalence to Cefoperazone 1000 mg. และ
Sulbactam Sodium equivalence to Sulbactam 500 mg.
3. บรรจุในขวดแกวชนิดที่ใชบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ
4. ฉลากระบุชื่อยา สวนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขทีผ่ ลิต เลขทะเบียน
ตํารับยาไวอยางชัดเจนบนภาชนะบรรจุ และบนแตละขวดอยางนอยตองระบุชื่อยาหรือสวนประกอบ
ตัวยาสําคัญ และความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification test
2. ปริมาณตัวยาสําคัญ

3.
4.
5.
6.

pH
Sterility
Bacterial endotoxins
Particulate matters

7. Content uniformity
8. Water content
9. Constituted solution

ตรวจผาน
95.0-105.0 % LA of Cefoperazone in form of
Cefoperazone sodium
95.0-105.0 % LA of Sulbactam in form of
Sulbactam sodium
4.5 – 6.5
ตรวจผาน
ไมเกิน 0.116 EU/mg
ขนาด ≥ 10 μm ไมเกิน 6,000 อนุภาคตอ container
ขนาด ≥ 25 μm ไมเกิน 600 อนุภาคตอ container
ตรวจผาน
ไมเกิน 4%
ตรวจผาน
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เงื่อนไขอื่นๆ
1. เอกสารการไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาเพื่อจําหนายในประเทศไทยและสําแดง (declare) แหลงผลิต
1.1 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
1.1.1 ในกรณีที่เปนยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ท.ย.2
1.1.2 ในกรณีที่เปนยานําเขาเพื่อการแบงบรรจุ หมายถึง ท.ย.3
1.1.3 ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ หมายถึง ท.ย.4
2. ในกรณีที่เปนยาผลิตในประเทศไทย ผูผลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑและ
วิธีการผลิตที่ดใี นการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดยาที่เสนอขาย
ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ ผูผ ลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ดใี นการผลิตยาของประเทศผูผ ลิตหรือ Certificate of Pharmaceutical Products
3. ใบตรวจวิเคราะหคุณภาพยาในรุนที่สง เปนตัวอยาง (Certificate of analysis) ของโรงงานผูผลิต
4. การประกันคุณภาพยาที่สง มอบ
4.1 ยาที่สง มอบตองผลิตไวไมเกิน 12 เดือน หรือมีอายุของยาไมนอยกวา 18 เดือน นับจากวันที่สงมอบ
4.2 ยาทุกงวดที่สง มอบจะตองสงใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหยารุน ที่สง มอบของโรงงานผูผลิต
4.3 ผูขายตองแสดงเอกสารยินดีรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหและชดเชยยาใหหนวยราชการ
ในกรณีทหี่ นวยราชการทําการสุมตัวอยางยาที่สง มอบเพือ่ สงตรวจวิเคราะหคุณภาพ ในกรณีทพ่ี บวา
ยาไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหนวยราชการขอสงวนสิทธิไมพจิ ารณาการเสนอราคายาดังกลาว
ของผูเสนอขายในครั้งตอไป
4.4 ผูขายตองแสดงเอกสารรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกลหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพดวยประการใดๆ
กอนกําหนด
5. เอกสารอื่นๆ
5.1 แสดงเอกสารการมีจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอราคาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลศูนย
หรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยสว นกลาง เปนระยะเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 6 เดือน
6. ผูขายตองแสดงเอกสารรับรองการสนับสนุน sensitivity disc ใหผูใชตลอดอายุสัญญา
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รายการที่ 3
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Omeprazole 40 mg Injection
ชื่อยา Omeprazole 40 mg. Injection
คุณสมบัติทั่วไป
1. เปนผงยาสีขาว ปราศจากเชื้อ สําหรับฉีดเขาหลอดเลือดดํา มีตัวทําละลายปริมาตร 10 ml.
บรรจุอยูในหลอดแกว
2. ประกอบดวยตัวยา Omeprazole Sodium equivalence to Omeprazole 40 mg.
3. บรรจุในขวดแกวชนิดที่ใชบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ
4. ฉลากระบุชื่อยา สวนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขทีผ่ ลิต เลข
ทะเบียนตํารับยาไวอยางชัดเจนบนภาชนะบรรจุ และบนแตละขวดอยางนอยตองระบุชื่อยา
หรือสวนประกอบตัวยาสําคัญ และความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification test
2. ปริมาณตัวยาสําคัญ
3. pH
4. Content uniformity
5. Sterility
6. Bacterial endotoxins
7. Water
8. Particulate matters

ตรวจผาน
95.0 – 105.0% LA of Omeprazole
8.8 – 9.2
ตรวจผาน
ตรวจผาน
ไมเกิน 175 EU/85.2 mg of omeprazole sodium
ไมเกิน 7%
ขนาด ≥ 10 μm ไมเกิน 6,000 อนุภาคตอ container
ขนาด ≥ 25 μm ไมเกิน 600 อนุภาคตอ container
9. Related substances
ตรวจผาน
10. ผลการตรวจวิเคราะหตัวทําละลาย ตรวจผาน
/2…
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เงื่อนไขอื่นๆ
1. เอกสารการไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาเพื่อจําหนายในประเทศไทยและสําแดง (declare) แหลงผลิต
1.1 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
1.1.1 ในกรณีที่เปนยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ท.ย.2
1.1.2 ในกรณีที่เปนยานําเขาเพื่อการแบงบรรจุ หมายถึง ท.ย.3
1.1.3 ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ หมายถึง ท.ย.4
2. ในกรณีที่เปนยาผลิตในประเทศไทย ผูผลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑและ
วิธีการผลิตที่ดใี นการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดยาที่เสนอขาย
ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ ผูผ ลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ดใี นการผลิตยาของประเทศผูผ ลิตหรือ Certificate of Pharmaceutical Products
3. ใบตรวจวิเคราะหคุณภาพยาในรุนที่สง เปนตัวอยาง (Certificate of analysis) ของโรงงานผูผลิต
4. การประกันคุณภาพยาที่สง มอบ
4.1 ยาที่สง มอบตองผลิตไวไมเกิน 12 เดือน หรือมีอายุของยาไมนอยกวา 18 เดือน นับจากวันที่สงมอบ
4.2 ยาทุกงวดที่สง มอบจะตองสงใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหยารุน ที่สง มอบของโรงงานผูผลิต
4.3 ผูขายตองแสดงเอกสารยินดีรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหและชดเชยยาใหหนวยราชการ
ในกรณีทหี่ นวยราชการทําการสุมตัวอยางยาที่สง มอบเพือ่ สงตรวจวิเคราะหคุณภาพ ในกรณีทพี่ บวา
ยาไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหนวยราชการขอสงวนสิทธิไมพิจารณาการเสนอราคายาดังกลาว
ของผูเสนอขายในครั้งตอไป
4.4 ผูขายตองแสดงเอกสารรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกลหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพดวยประการใดๆ
กอนกําหนด
5. เอกสารอื่นๆ
5.1 แสดงเอกสารการมีจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอราคาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือ
โรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยสวนกลาง เปนระยะเวลาตอเนื่องกัน
ไมนอยกวา 6 เดือน
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รายการที่ 4
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Celecoxib 200 mg Capsules
ชื่อยา Celecoxib 200 mg Capsules
คุณสมบัติทวั่ ไป
1. เปนยาแคปซูล รับประทาน
2. ประกอบดวยตัวยา Celecoxib 200 mg
3. บรรจุในแผงปองกันความชื้น
4. ฉลากระบุชื่อยา สวนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิน้ อายุ เลขที่ผลิต เลขทะเบียน
ตํารับยาไวอยางชัดเจนบนภาชนะบรรจุ และบนแตละแผงอยางนอยตองระบุชื่อยา หรือสวนประกอบ
สําคัญและความแรง วันสิ้นอายุ และเลขที่ผลิต
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification test
2. ปริมาณตัวยาสําคัญ
3. Dissolution test
4. Uniformity of dosage units
5. Related substances

ตรวจผาน
95.0-105.0% LA of Celecoxib
ไมนอยกวา 75% (Q)ใน 45 นาที
ตรวจผาน
ตรวจผาน

เงื่อนไขอื่นๆ
1. เอกสารการไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาเพื่อจําหนายในประเทศไทยและสําแดง (declare) แหลง
ผลิต
1.1 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
1.1.1 ในกรณีที่เปนยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ท.ย.2
1.1.2 ในกรณีท่เี ปนยานําเขาเพื่อการแบงบรรจุ หมายถึง ท.ย.3
1.1.3 ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ หมายถึง ท.ย.4
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2. ในกรณีที่เปนยาผลิตในประเทศไทย ผูผลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑและ
วิธีการผลิตที่ดใี นการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดยาที่เสนอขาย
ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ ผูผ ลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ดใี นการผลิตยาของประเทศผูผ ลิตหรือ Certificate of Pharmaceutical Products
3. ใบตรวจวิเคราะหคุณภาพยาในรุนที่สง เปนตัวอยาง (Certificate of analysis) ของโรงงานผูผลิต
4. การประกันคุณภาพยาที่สง มอบ
4.1 ยาที่สง มอบตองผลิตไวไมเกิน 12 เดือน หรือมีอายุของยาไมนอยกวา 18 เดือน นับจากวันที่สงมอบ
4.2 ยาทุกงวดที่สง มอบจะตองสงใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหยารุน ที่สง มอบของโรงงานผูผลิต
4.3 ผูขายตองแสดงเอกสารยินดีรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหและชดเชยยาใหหนวยราชการ
ในกรณีทหี่ นวยราชการทําการสุมตัวอยางยาที่สง มอบเพือ่ สงตรวจวิเคราะหคุณภาพ ในกรณีทพี่ บวา
ยาไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหนวยราชการขอสงวนสิทธิไมพจิ ารณาการเสนอราคายาดังกลาว
ของผูเสนอขายในครั้งตอไป
4.4 ผูขายตองแสดงเอกสารรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกลหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพดวยประการใดๆ
กอนกําหนด
5. เอกสารอื่นๆ
5.1 แสดงเอกสารการมีจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอราคาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลศูนย
หรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยสว นกลาง เปนระยะเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 6 เดือน
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รายการที่ 5
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Sterile Ceftriaxone Sodium 1 g for Injection
ชื่อยา Sterile Ceftriaxone Sodium 1 g for Injection
คุณสมบัติทวั่ ไป
1. เปนผงยา สีขาว หรือเกือบขาว ปราศจากเชื้อ สําหรับฉีดเขาหลอดเลือดดํา
2. ประกอบดวยตัวยา Ceftriaxone Sodium equivalence to anhydrous Ceftriaxone 1 g
3. บรรจุในขวดแกวสําหรับบรรจุยาฉีด ปราศจากเชื้อ ใส และบรรจุในกลองกระดาษหรือภาชนะปองกันแสง
4. ฉลากระบุชื่อยา สวนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขทีผ่ ลิต เลขทะเบียนตํารับยา
ไวอยางชัดเจนบนภาชนะบรรจุ และบนแตละขวดอยางนอยตองระบุชอื่ ยาหรือสวนประกอบตัวยาสําคัญ
และความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification test
2. ปริมาณตัวยาสําคัญ
3. Sterility
4. pH in a solution ( 1 in 10 )
5. Water content
6. Bacterial endotoxins
7. Particulate matters
8. Uniformity of dosage units
9. Constituted solution

ตรวจผาน
90.0 – 115.0 % LA of anhydrous Ceftriaxone
ตรวจผาน
6.0 - 8.0
8.0 - 11.0 %
ไมเกิน 0.20 EU / mg of Ceftriaxone
ขนาด ≥ 10 μm ไมเกิน 6,000 อนุภาคตอ container
ขนาด ≥ 25 μm ไมเกิน 600 อนุภาคตอ container
ตรวจผาน
ตรวจผาน
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เงื่อนไขอื่นๆ
1. เอกสารการไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาเพื่อจําหนายในประเทศไทยและสําแดง (declare) แหลงผลิต
1.1 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
1.1.1 ในกรณีที่เปนยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ท.ย.2
1.1.2 ในกรณีที่เปนยานําเขาเพื่อการแบงบรรจุ หมายถึง ท.ย.3
1.1.3 ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ หมายถึง ท.ย.4
2. ในกรณีที่เปนยาผลิตในประเทศไทย ผูผลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑและ
วิธีการผลิตที่ดใี นการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดยาที่เสนอขาย
ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ ผูผ ลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ดใี นการผลิตยาของประเทศผูผ ลิตหรือ Certificate of Pharmaceutical Products
3. ใบตรวจวิเคราะหคุณภาพยาในรุนที่สง เปนตัวอยาง (Certificate of analysis) ของโรงงานผูผลิต
4. การประกันคุณภาพยาที่สง มอบ
4.1 ยาที่สง มอบตองผลิตไวไมเกิน 12 เดือน หรือมีอายุของยาไมนอยกวา 18 เดือน นับจากวันที่สงมอบ
4.2 ยาทุกงวดที่สง มอบจะตองสงใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหยารุน ที่สง มอบของโรงงานผูผลิต
4.3 ผูขายตองแสดงเอกสารยินดีรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหและชดเชยยาใหหนวยราชการ
ในกรณีทหี่ นวยราชการทําการสุมตัวอยางยาที่สง มอบเพือ่ สงตรวจวิเคราะหคุณภาพ ในกรณีทพี่ บวา
ยาไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหนวยราชการขอสงวนสิทธิไมพจิ ารณาการเสนอราคายาดังกลาว
ของผูเสนอขายในครั้งตอไป
4.4 ผูขายตองแสดงเอกสารรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกลหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพดวยประการใดๆ
กอนกําหนด
5. เอกสารอื่นๆ
5.1 แสดงเอกสารการมีจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอราคาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือ
โรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยสวนกลาง เปนระยะเวลาตอเนื่องกัน
ไมนอยกวา 6 เดือน
6. ผูขายตองแสดงเอกสารรับรองการสนับสนุน sensitivity disc ใหผูใชตลอดอายุสัญญา
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รายการที่ 6
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Mecobalamin 500 mcg Tablets
ชื่อยา

Mecobalamin 500 mcg Tablets

คุณสมบัติทวั่ ไป
1. เปนยาเม็ด ชนิดรับประทาน
2. ประกอบดวยตัวยา Mecobalamin 500 mcg
3. บรรจุในแผงปองกันแสงและความชืน้
4. ฉลากระบุชื่อยา สวนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขทีผ่ ลิต เลขทะเบียน
ตํารับยาไวอยางชัดเจนบนภาชนะบรรจุ และบนแตละแผงอยางนอยตองระบุชื่อยา หรือสวนประกอบ
ตัวยาสําคัญ และความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification test
2. ปริมาณตัวยาสําคัญ
3. Content Uniformity
4. Dissolution test

ตรวจผาน
90.0 – 110.0 % LA of Mecobalamin
ตรวจผาน
ไมนอยกวา 80 % (Q) ใน 45 นาที

เงื่อนไขอื่นๆ
1. เอกสารการไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาเพื่อจําหนายในประเทศไทยและสําแดง (declare) แหลงผลิต
1.1 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
1.1.1 ในกรณีที่เปนยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ท.ย.2
1.1.2 ในกรณีท่เี ปนยานําเขาเพื่อการแบงบรรจุ หมายถึง ท.ย.3
1.1.3 ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ หมายถึง ท.ย.4
2. ในกรณีที่เปนยาผลิตในประเทศไทย ผูผลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑและ
วิธีการผลิตที่ดใี นการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดยาที่เสนอขาย
ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ ผูผ ลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ดใี นการผลิตยาของประเทศผูผ ลิตหรือ Certificate of Pharmaceutical Products
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3. ใบตรวจวิเคราะหคุณภาพยาในรุนที่สง เปนตัวอยาง (Certificate of analysis) ของโรงงานผูผลิต
4. การประกันคุณภาพยาที่สง มอบ
4.1 ยาที่สง มอบตองผลิตไวไมเกิน 12 เดือน หรือมีอายุของยาไมนอยกวา 18 เดือน นับจากวันที่สงมอบ
4.2 ยาทุกงวดที่สง มอบจะตองสงใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหยารุน ที่สง มอบของโรงงานผูผลิต
4.3 ผูขายตองแสดงเอกสารยินดีรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหและชดเชยยาใหหนวย
ราชการ ในกรณีที่หนวยราชการทําการสุมตัวอยางยาที่สง มอบเพื่อสงตรวจวิเคราะหคุณภาพ ใน
กรณีที่พบวายาไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหนวยราชการขอสงวนสิทธิไมพิจารณาการเสนอ
ราคายาดังกลาวของผูเสนอขายในครั้งตอไป
4.4 ผูขายตองแสดงเอกสารรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกลหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพดวยประการใด ๆ
กอนกําหนด
5. เอกสารอื่นๆ
5.1 แสดงเอกสารการมีจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอราคาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือ
โรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยสวนกลาง เปนระยะเวลาตอเนื่องกัน
ไมนอยกวา 6 เดือน

1

รายการที่ 7
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Dextrose 5 % in Sodium Chloride 0.45 % Injection 1000 ml
ชื่อยา Dextrose 5 % in Sodium Chloride 0.45 % Injection 1000 ml
คุณสมบัติทวั่ ไป
1. เปนสารละลายใส ไมมีสี sterile and non pyrogenic ปราศจาก antimicrobial agents
2. ประกอบดวยตัวยา dextrose 5 % in sodium chloride 0.45%
3. บรรจุในขวดพลาสติกใชสําหรับบรรจุน้ําเกลือชนิดฉีด ปริมาณ 1000 ml มีขีดบอกปริมาตรชัดเจน
บนขวด และมีปริมาตรชองวางเหนือระดับน้ํายาไมนอ ยกวา 200 ml เพื่อใชในการผสมยาตัวอืน่
ตามความตองการของแพทย
4. ฉลากระบุชื่อยา สวนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขทีผ่ ลิต เลขทะเบียน
ตํารับยาไวอยางชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification test
2. ปริมาณตัวยาสําคัญ
3.
4.
5.
6.

7

ตรวจผาน
95.0 – 105.0 % LA of dextrose
and sodium chloride
Sterility
ตรวจผาน
Bacterial endotoxins
ไมเกิน 10 USP EU/ gram of dextrose
pH
3.2 - 6.5
Particulate matters
ขนาด ≥ 10 μm ไมเกิน 25 อนุภาคตอ ml
ขนาด ≥ 25 μm ไมเกิน 3อนุภาคตอ ml
5 - Hydroxymethylfurfural
ไมเกิน 0.25 AU at 284 nm
and related substances absorbance
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เงื่อนไขอื่นๆ
1. เอกสารการไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาเพื่อจําหนายในประเทศไทยและสําแดง (declare) แหลงผลิต
1.1 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
1.1.1 ในกรณีที่เปนยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ท.ย.2
1.1.2 ในกรณีที่เปนยานําเขาเพื่อการแบงบรรจุ หมายถึง ท.ย.3
1.1.3 ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ หมายถึง ท.ย.4
2. ในกรณีที่เปนยาผลิตในประเทศไทย ผูผลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑและวิธกี าร
ผลิตที่ดีในการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดยาที่เสนอขาย
ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ ผูผ ลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศผูผลิตหรือ Certificate of Pharmaceutical Products
3. ใบตรวจวิเคราะหคุณภาพยาในรุนที่สง เปนตัวอยาง (Certificate of analysis) ของโรงงานผูผลิต
4. การประกันคุณภาพยาที่สง มอบ
4.1 ยาที่สง มอบตองผลิตไวไมเกิน 12 เดือน หรือมีอายุของยาไมนอยกวา 18 เดือน นับจากวันที่สงมอบ
4.2 ยาทุกงวดที่สง มอบจะตองสงใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหยารุน ที่สง มอบของโรงงานผูผลิต
4.3 ผูขายตองแสดงเอกสารยินดีรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหและชดเชยยาใหหนวยราชการ
ในกรณีทหี่ นวยราชการทําการสุมตัวอยางยาที่สง มอบเพือ่ สงตรวจวิเคราะหคุณภาพ ในกรณีทพี่ บวายา
ไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหนวยราชการขอสงวนสิทธิไมพจิ ารณาการเสนอราคายาดังกลาว
ของผูเสนอขายในครั้งตอไป
4.4 ผูขายตองแสดงเอกสารรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกลหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพดวยประการใด ๆ
กอนกําหนด
5. เอกสารอื่นๆ
5.1 แสดงเอกสารการมีจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอราคาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาล
ศูนยหรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยสวนกลาง เปนระยะเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 6 เดือน

1

รายการที่ 8
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Sterile Sodium Chloride 0.9 % Injection 1000 ml
ชื่อยา

Sterile Sodium Chloride 0.9 % Injection 1000 ml

คุณสมบัติทวั่ ไป
1. เปนสารละลายใส ไมมีสี sterile and non pyrogenic ปราศจาก antimicrobial agents
2. ประกอบดวยตัวยา sodium chloride 0.9%
3. บรรจุในขวดพลาสติกใชสําหรับบรรจุน้ําเกลือชนิดฉีด ปริมาณ 1000 ml มีขีดบอกปริมาตร
ชัดเจนบนขวด และมีปริมาตรชองวางเหนือระดับน้ํายาไมนอยกวา 200 ml เพื่อใชในการผสม
ยาตัวอืน่ ตามความตองการของแพทย
4. ฉลากระบุชื่อยา สวนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขทีผ่ ลิต
เลขทะเบียนตํารับยาไวอยางชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification test
2. ปริมาณตัวยาสําคัญ
3. Sterility
4. Bacterial endotoxins
5. pH
6. Particulate matters
7. Heavy metal
8. Iron

ตรวจผาน
95.0 -105.0 % LA of sodium chloride
ตรวจผาน
ไมเกิน 0.5 USP EU/ ml
4.5 -7.0
ขนาด ≥ 10 μm ไมเกิน 25 อนุภาคตอ ml
ขนาด ≥ 25 μm ไมเกิน 3 อนุภาคตอ ml
ไมเกิน 0.001 % of sodium chloride
ไมเกิน 2 ppm
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เงื่อนไขอื่นๆ
1. เอกสารการไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาเพื่อจําหนายในประเทศไทยและสําแดง
(declare) แหลงผลิต
1.1 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
1.1.1 ในกรณีที่เปนยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ท.ย.2
1.1.2 ในกรณีที่เปนยานําเขาเพื่อการแบงบรรจุ หมายถึง ท.ย.3
1.1.3 ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ หมายถึง ท.ย.4
2. ในกรณีที่เปนยาผลิตในประเทศไทย ผูผลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑและ
วิธีการผลิตที่ดใี นการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดยาที่เสนอขาย
ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ ผูผ ลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ดใี นการผลิตยาของประเทศผูผ ลิตหรือ Certificate of Pharmaceutical Products
3. ใบตรวจวิเคราะหคุณภาพยาในรุนที่สง เปนตัวอยาง (Certificate of analysis) ของโรงงานผูผลิต
4. การประกันคุณภาพยาที่สง มอบ
4.1 ยาที่สง มอบตองผลิตไวไมเกิน 12 เดือน หรือมีอายุของยาไมนอยกวา 18 เดือน นับจากวันที่สงมอบ
4.2 ยาทุกงวดที่สง มอบจะตองสงใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหยารุน ที่สง มอบของโรงงานผูผลิต
4.3 ผูขายตองแสดงเอกสารยินดีรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหและชดเชยยาให
หนวยราชการ ในกรณีที่หนวยราชการทําการสุมตัวอยางยาที่สง มอบเพือ่ สงตรวจวิเคราะห
คุณภาพ ในกรณีท่พี บวายาไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหนวยราชการขอสงวนสิทธิ
ไมพิจารณาการเสนอราคายาดังกลาวของผูเสนอขายในครั้งตอไป
4.4 ผูขายตองแสดงเอกสารรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกลหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพดวยประการใดๆ
กอนกําหนด
5. เอกสารอื่นๆ
5.1 แสดงเอกสารการมีจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอราคาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือ
โรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยสวนกลาง เปนระยะเวลาตอเนื่องกัน
ไมนอยกวา 6 เดือน
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รายการที่ 9
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Gemfibrozil 300 mg Capsules
ชื่อยา Gemfibrozil 300 mg Capsules
คุณสมบัติทวั่ ไป
1. เปนยาแคปซูล ชนิดรับประทาน
2. ประกอบดวยตัวยา Gemfibrozil 300 mg
3. บรรจุในแผงปองกันความชืน้
4. ฉลากระบุชื่อยา สวนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขทีผ่ ลิต
เลขทะเบียนตํารับยาไวอยางชัดเจนบนภาชนะบรรจุ และบนแตละแผงอยางนอยตองระบุชื่อยา
หรือสวนประกอบตัวยาสําคัญ และความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification test
2. ปริมาณตัวยาสําคัญ
3. Dissolution test
4. Uniformity of dosage units
5. Related substances

ตรวจผาน
90.0 – 110.0 % LA of Gemfibrozil
ไมนอยกวา 80 % (Q) ใน 45 นาที
ตรวจผาน
ตรวจผาน

เงื่อนไขอื่นๆ
1. เอกสารการไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาเพื่อจําหนายในประเทศไทยและสําแดง (declare)
แหลงผลิต
1.1 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
1.1.1 ในกรณีท่เี ปนยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ท.ย.2
1.1.2 ในกรณีที่เปนยานําเขาเพื่อการแบงบรรจุ หมายถึง ท.ย.3
1.1.3 ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ หมายถึง ท.ย.4
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2. ในกรณีที่เปนยาผลิตในประเทศไทย ผูผลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ
และวิธีการผลิตที่ดีในการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดยาที่เสนอขาย
ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ ผูผ ลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศผูผลิตหรือ Certificate of Pharmaceutical
Products
3. ใบตรวจวิเคราะหคุณภาพยาในรุนที่สง เปนตัวอยาง (Certificate of analysis) ของโรงงานผูผลิต
4. การประกันคุณภาพยาที่สง มอบ
4.1 ยาที่สง มอบตองผลิตไวไมเกิน 12 เดือน หรือมีอายุของยาไมนอยกวา 18 เดือน นับจากวันที่สงมอบ
4.2 ยาทุกงวดที่สง มอบจะตองสงใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหยารุน ที่สง มอบของโรงงานผูผลิต
4.3 ผูขายตองแสดงเอกสารยินดีรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหและชดเชยยาใหหนวย
ราชการ ในกรณีที่หนวยราชการทําการสุมตัวอยางยาที่สง มอบเพื่อสงตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพ
ในกรณีทพี่ บวายาไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหนวยราชการขอสงวนสิทธิไมพิจารณา
การเสนอราคายาดังกลาวของผูเสนอขายในครั้งตอไป
4.4 ผูขายตองแสดงเอกสารรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกลหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพดวย
ประการใดๆ กอนกําหนด
5. เอกสารอื่นๆ
5.1 แสดงเอกสารการมีจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอราคาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือ
โรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยสวนกลาง เปนระยะเวลาตอเนื่องกัน
ไมนอยกวา 6 เดือน
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รายการที่ 10
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Gemfibrozil 600 mg Tablets
ชื่อยา Gemfibrozil 600 mg Tablets
คุณสมบัติทวั่ ไป
1. เปนยาเม็ด ชนิดรับประทาน
2. ประกอบดวยตัวยา Gemfibrozil 600 mg
3. บรรจุในแผงปองกันความชืน้
4. ฉลากระบุชื่อยา สวนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขทีผ่ ลิต
เลขทะเบียนตํารับยาไวอยางชัดเจนบนภาชนะบรรจุ และบนแตละแผงอยางนอยตองระบุชื่อยา
หรือสวนประกอบตัวยาสําคัญ และความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification test
2. ปริมาณตัวยาสําคัญ
3. Dissolution test
4. Uniformity of dosage units
5. Related substances

ตรวจผาน
90.0 - 110.0% LA of Gemfibrozil
ไมนอยกวา 80 % (Q) ใน 30 นาที
ตรวจผาน
ตรวจผาน

เงื่อนไขอื่นๆ
1. เอกสารการไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาเพื่อจําหนายในประเทศไทยและสําแดง (declare)
แหลงผลิต
1.1 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
1.1.1 ในกรณีที่เปนยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ท.ย.2
1.1.2 ในกรณีที่เปนยานําเขาเพื่อการแบงบรรจุ หมายถึง ท.ย.3
1.1.3 ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ หมายถึง ท.ย.4
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2. ในกรณีที่เปนยาผลิตในประเทศไทย ผูผลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ
และวิธีการผลิตที่ดีในการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดยาที่เสนอขาย
ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ ผูผ ลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศผูผลิตหรือ Certificate of Pharmaceutical
Products
3. ใบตรวจวิเคราะหคุณภาพยาในรุนที่สง เปนตัวอยาง (Certificate of analysis) ของโรงงานผูผลิต
4. การประกันคุณภาพยาที่สง มอบ
4.1 ยาที่สง มอบตองผลิตไวไมเกิน 12 เดือน หรือมีอายุของยาไมนอยกวา 18 เดือน นับจากวันที่สงมอบ
4.2 ยาทุกงวดที่สง มอบจะตองสงใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหยารุน ที่สง มอบของโรงงานผูผลิต
4.3 ผูขายตองแสดงเอกสารยินดีรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหและชดเชยยาใหหนวยราชการ
ในกรณีทหี่ นวยราชการทําการสุมตัวอยางยาที่สง มอบเพือ่ สงตรวจวิเคราะหคุณภาพ ในกรณีทพี่ บวา
ยาไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหนวยราชการขอสงวนสิทธิไมพจิ ารณาการเสนอราคายาดังกลาว
ของผูเสนอขายในครั้งตอไป
4.4 ผูขายตองแสดงเอกสารรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกลหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพดวย
ประการใดๆ กอนกําหนด
5. เอกสารอื่นๆ
5.1 แสดงเอกสารการมีจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอราคาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือ
โรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยสวนกลาง เปนระยะเวลาตอเนื่องกัน
ไมนอยกวา 6 เดือน
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รายการที่ 11
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Ciprofloxacin 200 mg Injection
ชื่อยา Ciprofloxacin 200 mg Injection
คุณสมบัติทวั่ ไป
1. เปนน้าํ ยาใส ไมมีสี หรือสีเหลืองจาง ปราศจากเชื้อ สําหรับฉีดเขาหลอดเลือดดํา
2. ประกอบดวยตัวยา Ciprofloxacin 200 mg ละลายใน 5% Dextrose injection หรือ 0.9 %
Sodium chloride injection
3. บรรจุในขวดแกวใสหรือพลาสติกชนิดที่ใชบรรจุยาฉีด ปราศจากเชื้อและบรรจุในกลองกระดาษหรือ
ภาชนะปองกันแสง
4. ฉลากระบุชื่อยา สวนประกอบตัวยาสําคัญ ชนิดของตัวทําละลาย และความแรง วันผลิต วันสิน้ อายุ
เลขที่ผลิต เลขทะเบียนตํารับยาไวอยางชัดเจนบนภาชนะบรรจุ และบนแตละขวดอยางนอยตองระบุ
ชื่อยาหรือสวนประกอบตัวยาสําคัญ และความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification test
2. ปริมาณตัวยาสําคัญ
3. pH
4. Sterility
5. Bacterial endotoxins
6. Particulate matters
7. Limit of Ciprofloxacin
ethylenediamine analog
8. Dextrose content
หรือ Sodium Chloride content
9. Lactic acid content
10. Volume in container

ตรวจผาน
90.0 – 110.0 % LA of Ciprofloxacin
3.5 - 4.6
ตรวจผาน
ไมเกิน 0.5 EU/ml
ขนาด ≥ 10 μm ไมเกิน 6,000 อนุภาคตอ container
ขนาด ≥ 25 μm ไมเกิน 600 อนุภาคตอ container
ไมเกิน 0.5 % of Ciprofloxacin ethylenediamine analog
4.75 -5.25 g /100 ml
0.855 – 0.945 g/100 ml
0.288 - 0.352 mg of lactic acid/ mg of Ciprofloxacin
ตรวจผาน
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เงื่อนไขอื่นๆ
1. เอกสารการไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาเพื่อจําหนายในประเทศไทยและสําแดง (declare)
แหลงผลิต
1.1 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
1.1.1 ในกรณีที่เปนยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ท.ย.2
1.1.2 ในกรณีที่เปนยานําเขาเพื่อการแบงบรรจุ หมายถึง ท.ย.3
1.1.3 ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ หมายถึง ท.ย.4
2. ในกรณีที่เปนยาผลิตในประเทศไทย ผูผลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ
และวิธีการผลิตที่ดีในการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดยาที่เสนอขาย
ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ ผูผ ลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศผูผลิตหรือ Certificate of Pharmaceutical
Products
3. ใบตรวจวิเคราะหคุณภาพยาในรุนที่สง เปนตัวอยาง (Certificate of analysis) ของโรงงานผูผลิต
4. การประกันคุณภาพยาที่สง มอบ
4.1 ยาที่สง มอบตองผลิตไวไมเกิน 12 เดือน หรือมีอายุของยาไมนอยกวา 18 เดือน นับจากวันที่สงมอบ
4.2 ยาทุกงวดที่สง มอบจะตองสงใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหยารุน ที่สง มอบของโรงงานผูผลิต
4.3 ผูขายตองแสดงเอกสารยินดีรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหและชดเชยยาใหหนวยราชการ
ในกรณีทหี่ นวยราชการทําการสุมตัวอยางยาที่สง มอบเพือ่ สงตรวจวิเคราะหคุณภาพ ในกรณีทพ่ี บวา
ยาไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหนวยราชการขอสงวนสิทธิไมพจิ ารณาการเสนอราคายาดังกลาว
ของผูเสนอขายในครั้งตอไป
4.4 ผูขายตองแสดงเอกสารรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกลหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพดวย
ประการใดๆ กอนกําหนด
5. เอกสารอื่นๆ
5.1 แสดงเอกสารการมีจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอราคาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือ
โรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยสวนกลาง เปนระยะเวลาตอเนื่องกัน
ไมนอยกวา 6 เดือน
6. ผูขายตองแสดงเอกสารรับรองการสนับสนุน sensitivity disc ใหผูใชตลอดอายุสัญญา
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รายการที่ 12
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Metformin Hydrochloride 850 mg Tablets
ชื่อยา

Metformin Hydrochloride 850 mg Tablets

คุณสมบัติทวั่ ไป
1. เปนยาเม็ดเคลือบฟลม ชนิดรับประทาน
2. ประกอบดวยตัวยา Metformin Hydrochloride 850 mg
3. บรรจุในแผงปองกันแสงและความชืน้
4. ฉลากระบุชื่อยา สวนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขทีผ่ ลิต เลขทะเบียน
ตํารับยาไวอยางชัดเจนบนภาชนะบรรจุ และบนแตละแผงอยางนอยตองระบุชื่อยาหรือสวนประกอบ
ตัวยาสําคัญ และความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification test
2. ปริมาณตัวยาสําคัญ
3. Uniformity of dosage units
4. Dissolution test
5. Related substances

ตรวจผาน
95.0-105.0% L.A. of Metformin Hydrochloride
ตรวจผาน
ไมนอยกวา 75% (Q) ใน 30 นาที
ตรวจผาน

เงื่อนไขอื่นๆ
1. เอกสารการไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาเพื่อจําหนายในประเทศไทยและสําแดง (declare) แหลง
ผลิต
1.1 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
1.1.1 ในกรณีที่เปนยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ท.ย.2
1.1.2 ในกรณีที่เปนยานําเขาเพื่อการแบงบรรจุ หมายถึง ท.ย.3
1.1.3 ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ หมายถึง ท.ย.4
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2. ในกรณีที่เปนยาผลิตในประเทศไทย ผูผลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑและ
วิธีการผลิตที่ดใี นการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดยาที่เสนอขาย
ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ ผูผ ลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ดใี นการผลิตยาของประเทศผูผ ลิตหรือ Certificate of Pharmaceutical Products
3. ใบตรวจวิเคราะหคุณภาพยาในรุนที่สง เปนตัวอยาง (Certificate of analysis) ของโรงงานผูผลิต
4. การประกันคุณภาพยาที่สง มอบ
4.1 ยาที่สง มอบตองผลิตไวไมเกิน 12 เดือน หรือมีอายุของยาไมนอยกวา 18 เดือน นับจากวันที่สงมอบ
4.2 ยาทุกงวดที่สง มอบจะตองสงใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหยารุน ที่สง มอบของโรงงานผูผลิต
4.3 ผูขายตองแสดงเอกสารยินดีรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหและชดเชยยาใหหนวยราชการ
ในกรณีทหี่ นวยราชการทําการสุมตัวอยางยาที่สง มอบเพือ่ สงตรวจวิเคราะหคุณภาพ ในกรณีทพี่ บวา
ยาไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหนวยราชการขอสงวนสิทธิไมพจิ ารณาการเสนอราคายาดังกลาว
ของผูเสนอขายในครั้งตอไป
4.4 ผูขายตองแสดงเอกสารรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกลหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพดวยประการใด ๆ
กอนกําหนด
5. เอกสารอื่นๆ
5.1 แสดงเอกสารการมีจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอราคาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือ
โรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยสวนกลาง เปนระยะเวลาตอเนื่องกัน
ไมนอยกวา 6 เดือน
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รายการที่ 13
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Glipizide 5 mg Tablets
ชื่อยา

Glipizide 5 mg Tablets

คุณสมบัติทวั่ ไป
1. เปนยาเม็ด ชนิดรับประทาน
2. ประกอบดวยตัวยา Glipizide 5 mg
3. บรรจุในแผงปองกันความชืน้
4. ฉลากระบุชื่อยา สวนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขทีผ่ ลิต เลขทะเบียน
ตํารับยาไวอยางชัดเจนบนภาชนะบรรจุ และบนแตละแผงอยางนอยตองระบุชื่อยาหรือสวนประกอบ
ตัวยาสําคัญ และความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification test
2. ปริมาณตัวยาสําคัญ
3. Dissolution test
4. Uniformity of dosage units
5. Related compounds

ตรวจผาน
90.0– 110.0 % LA of Glipizide
ไมนอยกวา 80 % (Q) ใน 45 นาที
ตรวจผาน
ตรวจผาน

เงื่อนไขอื่นๆ
1. เอกสารการไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาเพื่อจําหนายในประเทศไทยและสําแดง (declare) แหลงผลิต
1.1 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
1.1.1 ในกรณีที่เปนยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ท.ย.2
1.1.2 ในกรณีที่เปนยานําเขาเพื่อการแบงบรรจุ หมายถึง ท.ย.3
1.1.3 ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ หมายถึง ท.ย.4
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2. ในกรณีที่เปนยาผลิตในประเทศไทย ผูผลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑและ
วิธีการผลิตที่ดใี นการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดยาที่เสนอขาย
ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ ผูผ ลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ดใี นการผลิตยาของประเทศผูผ ลิตหรือ Certificate of Pharmaceutical Products
3. ใบตรวจวิเคราะหคุณภาพยาในรุนที่สง เปนตัวอยาง (Certificate of analysis) ของโรงงานผูผลิต
4. การประกันคุณภาพยาที่สง มอบ
4.1 ยาที่สง มอบตองผลิตไวไมเกิน 12 เดือน หรือมีอายุของยาไมนอยกวา 18 เดือน นับจากวันที่สงมอบ
4.2 ยาทุกงวดที่สง มอบจะตองสงใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหยารุน ที่สง มอบของโรงงานผูผลิต
4.3 ผูขายตองแสดงเอกสารยินดีรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหและชดเชยยาใหหนวยราชการ
ในกรณีทหี่ นวยราชการทําการสุมตัวอยางยาที่สง มอบเพือ่ สงตรวจวิเคราะหคุณภาพ ในกรณีทพี่ บวา
ยาไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหนวยราชการขอสงวนสิทธิไมพจิ ารณาการเสนอราคายาดังกลาว
ของผูเสนอขายในครั้งตอไป
4.4 ผูขายตองแสดงเอกสารรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกลหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพดวยประการใด ๆ
กอนกําหนด
5. เอกสารอื่นๆ
5.1 แสดงเอกสารการมีจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอราคาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือ
โรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยสวนกลาง เปนระยะเวลาตอเนื่องกัน
ไมนอยกวา 6 เดือน

1

รายการที่ 14
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Thiopental Sodium 1 gm Injection
ชื่อยา Thiopental Sodium 1 gm Injection
คุณสมบัติทั่วไป
1. เปนผงยาสีขาวถึงสีเหลืองออน ปราศจากเชื้อ ใชฉีดเขาหลอดเลือดดํา
2. ประกอบดวยตัวยา Thiopental Sodium 1 gm
3. บรรจุในขวดแกวชนิดที่ใชบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ
4. ฉลากระบุชื่อยา สวนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขทีผ่ ลิต เลขทะเบียน
ตํารับยาไวอยางชัดเจนบนภาชนะบรรจุ และบนแตละขวดอยางนอยตองระบุชื่อยาหรือสวนประกอบ
ตัวยาสําคัญ และความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification test
2. ปริมาณตัวยาสําคัญ
3. Thiopental content
4. Sodium content
5. Loss on drying
6. Uniformity of dosage units
7. Sterility
8. Bacterial endotoxins
9. pH
10. Constituted solution

ตรวจผาน
93.0 – 107.0 % LA of thiopental sodium
77.0 – 92.0 % of Thiopental Sodium
9.4-11.8% of Thiopental Sodium
ไมมากกวา 2.5%
ตรวจผาน
ตรวจผาน
ไมมากกวา 1 EU/mg
10.2 – 11.2
ตรวจผาน
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เงื่อนไขอื่นๆ
1. เอกสารการไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาเพื่อจําหนายในประเทศไทยและสําแดง (declare)
แหลงผลิต
1.1 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
1.1.1 ในกรณีที่เปนยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ท.ย.2
1.1.2 ในกรณีที่เปนยานําเขาเพื่อการแบงบรรจุ หมายถึง ท.ย.3
1.1.3 ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ หมายถึง ท.ย.4
2. ในกรณีที่เปนยาผลิตในประเทศไทย ผูผลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ
และวิธีการผลิตที่ดีในการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดยาที่เสนอขาย
ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ ผูผ ลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ดใี นการผลิตยาของประเทศผูผ ลิตหรือ Certificate of Pharmaceutical Products
3. ใบตรวจวิเคราะหคุณภาพยาในรุนที่สง เปนตัวอยาง (Certificate of analysis) ของโรงงานผูผลิต
4. การประกันคุณภาพยาที่สง มอบ
4.1 ยาที่สง มอบตองผลิตไวไมเกิน 12 เดือน หรือมีอายุของยาไมนอยกวา 18 เดือน นับจากวันที่สงมอบ
4.2 ยาทุกงวดที่สง มอบจะตองสงใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหยารุน ที่สง มอบของโรงงานผูผลิต
4.3 ผูขายตองแสดงเอกสารยินดีรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหและชดเชยยาใหหนวยราชการ
ในกรณีทหี่ นวยราชการทําการสุมตัวอยางยาที่สง มอบเพือ่ สงตรวจวิเคราะหคุณภาพ ในกรณีทพ่ี บวา
ยาไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหนวยราชการขอสงวนสิทธิไมพจิ ารณาการเสนอราคายาดังกลาว
ของผูเสนอขายในครั้งตอไป
4.4 ผูขายตองแสดงเอกสารรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกลหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพดวยประการใด ๆ
กอนกําหนด
5. เอกสารอื่นๆ
5.1 แสดงเอกสารการมีจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอราคาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือ
โรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยสวนกลาง เปนระยะเวลาตอเนื่องกัน
ไมนอยกวา 6 เดือน

1

รายการที่ 15
คุณลักษณะเฉพาะของยา
Human Albumin 20%Injection 50 ml.
ชื่อยา Human Albumin 20% Injection 50 ml.
คุณสมบัติทวั่ ไป
1. เปนสาร colloid ไมมีสี ถึงสีเหลืองออน ปราศจากเชือ้ สําหรับฉีดเขาหลอดเลือดดํา
2. ประกอบดวยตัวยา Normal Human Albumin 20% w/v ในปริมาตร 50 ml.
3. บรรจุในขวดแกวชนิดที่ใชบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ พรอม administration set ที่มี filter ในตัว
4. ฉลากระบุชื่อยา สวนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขทีผ่ ลิต
เลขทะเบียนตํารับยาไวอยางชัดเจนบนภาชนะบรรจุ และบนแตละขวดอยางนอยตองระบุชื่อยา
หรือสวนประกอบตัวยาสําคัญ และความแรง วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิต
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. Identification test
2. ปริมาณตัวยาสําคัญ
3. Protein composition
4. Sterility
5. Pyrogen test
6. pH
7. Sodium content
8. Heat stability
9. Potassium content

ตรวจผาน
94.0 – 106.0% LA of total protein
Albumin ไมนอยกวา 96.0 % of total protein
ตรวจผาน
ตรวจผาน
ตรวจผาน
130 – 160 mEq/L
ตรวจผาน
ไมมากกวา 2 mEq / L

เงื่อนไขอื่น ๆ
1. เอกสารการไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาเพื่อจําหนายในประเทศไทยและสําแดง (declare) แหลงผลิต
1.1 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
1.1.1 ในกรณีที่เปนยาที่ผลิตในประเทศไทย หมายถึง ท.ย.2
1.1.2 ในกรณีที่เปนยานําเขาเพื่อการแบงบรรจุ หมายถึง ท.ย.3
1.1.3 ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศ หมายถึง ท.ย.4
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2. ในกรณีที่เปนยาผลิตในประเทศไทย ผูผลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑและ
วิธีการผลิตที่ดใี นการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดยาที่เสนอขาย
ในกรณีทเี่ ปนยานําเขาจากตางประเทศ ผูผลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศผูผลิตหรือ Certificate of Pharmaceutical Products
3. เอกสารคุณลักษณะของยาที่เสนอราคา
3.1 ใบตรวจวิเคราะหคุณภาพยาในรุนที่สงเปนตัวอยาง (Certificate of analysis) ของโรงงานผูผ ลิต
3.2 ใบวิเคราะหวัตถุดิบของบริษัทผูผลิตวัตถุดิบ และของโรงงานผูผ ลิตรุนเดียวกับตัวอยางที่เสนอ
และตองแจงแหลงทีม่ าของวัตถุดิบดวย
3.3 ใบวิเคราะหวัตถุดิบตองแสดงการตรวจ Anti – HIV -1 , Anti – HIV-2 , Hepatitis B
Surface Antigen , Anti – HCV
3.4 มีเอกสารหรือฉลากแสดงวาไมมีการเติม Antimicrobial agents ในกระบวนการผลิตหรือ
มีผลการตรวจวิเคราะหวาไมมี Antimicrobial agents ในผลิตภัณฑที่จําหนาย
4. การประกันคุณภาพยาทีส่ งมอบ
4.1 ยาที่สง มอบตองผลิตไวไมเกิน 12 เดือน หรือมีอายุของยาไมนอยกวา 18 เดือน นับจากวันที่สงมอบ
4.2 การขนสงผลิตภัณฑตองมีการควบคุมอุณหภูมิใหเปนไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑนนั้
4.3 ยาทุกงวดที่สง มอบจะตองสงใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหยารุน ที่สง มอบของโรงงานผูผลิต
4.4 ผูขายตองแสดงเอกสารยินดีรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหและชดเชยยาใหหนวยราชการ
ในกรณีทหี่ นวยราชการทําการสุมตัวอยางยาที่สง มอบเพือ่ สงตรวจวิเคราะหคุณภาพ ในกรณีทพี่ บวา
ยาไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะหนวยราชการขอสงวนสิทธิไมพจิ ารณาการเสนอราคายาดังกลาว
ของผูเสนอขายในครั้งตอไป
4.5 ผูขายตองแสดงเอกสารรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกลหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพดวยประการใด ๆ
กอนกําหนด
5. เอกสารอื่นๆ
5.1 แสดงเอกสารการมีจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอราคาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือ
โรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยสว นกลาง เปนระยะเวลาตอเนื่องกัน
ไมนอยกวา 6 เดือน

