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ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือยา ATORVASTATIN ๔๐ MG film-coated tablet จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ TB ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN ๔๐ MG film-

coated tablet จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ TB ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อใน

การประกวดราคาครั้งน้ี เปนเงินทั้งสิ้น ๓๗,๔๔๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดลานส่ีแสนสี่หมื่นเกาพันเการอยบาท

ถวน) ตามรายการ ดังนี้

 

 atorvastatin ๔๐ mg film-coated

tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๙๓๙๒๓)

จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐   TB

 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมแพทยทหารอากาศ

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ
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เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๑.ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.medical.rtaf.mi.th หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒๕๓๔๒๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

กรมแพทยทหารอากาศ ผานทางอีเมล Admin_medical@rtaf.mi.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ภายในวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยกรมแพทยทหารอากาศจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.medical.rtaf.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

(พลอากาศโทภูมิพิชญชากรณ จรรยาวิจักษณ)

เจากรมแพทยทหารอากาศ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือยา ATORVASTATIN ๔๐ MG film-coated tablet จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ tablet 

โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)                                   . 

/หนวยงานเจาของโครงการ                  กรมแพทยทหารอากาศ                                              .                                             

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                  ๓๗,๔๔๙,๙๐๐                                            บาท 

๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)               ๒ ก.ค.๖๑                                                 .        

เปนเงิน              ๓๗,๔๔๙,๙๐๐              บาท   ราคาตอหนวย         ๓๗,๔๔๙,๙๐๐            บาท 

๔. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๔.๑  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่องกําหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔.๒                                                                                                                       .                                 

๔.๓                                                                                                                       . 

๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

           ๕.๑ น.อ.หญิง เจดีย ชลศรานนท                                                                                      

           ๕.๒ น.ท.หญิง มณฑกาญจน  ระหงษ                                                                                        

           ๕.๓ ร.ท.หญิง กษิรา  นวรัตนากร                                                                                          

. 
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เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๗๒/๖๒

การซื้อยา ATORVASTATIN ๔๐ MG film-coated tablet จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ TB

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
                  กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี

 

 atorvastatin ๔๐ mg film-coated

tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๙๓๙๒๓)

จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐   TB

 
พัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยา จํานวน ๖ หนา

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๗     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยา จํานวน ๖ หนา
 

                          ๑.๘     การประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) จํานวน ๑๐ หนา

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa6V8Xtu76YrUFM%2FM9K0DwwOBwhd2THzCzod%0AbcqXdMnKN2OrV8aYaagCKtzyCZ51qjhv2HF1zPQtFQ3XM0rkh8XjosppZ7G07qf%2FW6rTQ60%2FwMsD%0A3OwQ7KnaWN40zZoOf5noItvUK%2FYoxXv5FxlMcoCT
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKKqhuZclTg99ctjaKISMqnISjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RkAnwnFNNnavfsfiYpmgsV
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV
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* เง่ือนไขเพ่ิมเติม
 

                   -  หากมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับใหมที่แกไขเปลี่ยนแปลง

เก่ียวกับเร่ือง คํ้าประกัน มีผลบังคับใช คูสัญญาจะตองนําสัญญาคํ้าประกันฉบับใหมท่ีมีเงื่อนไขสอดคลองกับบทบัญญัติ

ใหมของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะไดกําหนดตอไปนั้น มาวางเปนหลักประกันแทนฉบับเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแต

วันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากหนวยงานคูสัญญา
 

                ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐    ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๑    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๒    ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๓    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต

การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
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กําหนด

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
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Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กองเวชบริภัณฑ กรมแพทยทหารอากาศ

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุเปนไปตามสาระของสัญญาจะซื้อ
 

จะขายท่ีทางราชการกําหนด ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ยา

ATORVASTATIN ๔๐ MG. film-coated tablet จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ TB ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทาง

ราชการ

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน ๑ BX และ/หรือรายละเอียด

ประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ี กรม กําหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสาร

ดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพื่อใชใน

การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.

ณ แผนกจัดหา กองเวชบริภัณฑ กรมแพทยทหารอากาศ
 

                ท้ังน้ี กรมจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช

แลว กรมจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอา

                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
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อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก กรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของ กรม

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา
 

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๑,๘๗๒,๔๙๕.๐๐ บาท (หน่ึง

ลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่รอยเกาสิบหาบาทถวน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
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                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด
 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย
 

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด
 

                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหกรมตรวจสอบความถูกตองในวันที๒่๓ มกราคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
 

                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
 

                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ
 

                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
 

                          ทั้งน้ี "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน

นับถัดจากวันท่ีกรมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืนขอเสนอ

รายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง

หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ การประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา

                          ๖.๒     ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑการประเมินคา

ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้
 

                                   ๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๓๙๒๓) 

                                           (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ   ๓๐
 

                                           (๒)   ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนอื่นๆ   กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ   ๗๐
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                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๖.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม มีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม

ทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม
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กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๗.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๗.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมภายใน

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา

สิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
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ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป      นับถัดจากวันที่ กรม ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ

                          ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินรายรับของสถานพยาบาล

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินรายรับของ

สถานพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ แลวเทานั้น

                          ๑๑.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายใน

เวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๑.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อ

เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๑.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่
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จะทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว

กรมแพทยทหารอากาศ

 ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
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3.1 Finished product specification: Atorvastatin Catcium Tabtets USP 41

94.5 - 105.0% L.A. of Atowastatin

> 807o(Q) L.A. of Atorvastatin is dissolved

3.2 Drug substance specification:

(A) Atorvastatin Catcium USP 41

n:?a9J'tu

2

6Ua Test item Specifications

1 ld:ntification or:: l r.irunrrfi.-vr rJu Finished product specification

2 Grrrud'aariirarg

3 Dissotution*

4 Uniformity of dosage units* n:r o l.il uor rufir-su1u Finished product specification

5 Related substances* o:eoairunufi:cdx Finished product specification

lJO l-est item Specifications

ldentification

u5u1flta?01a1nfl1 98.0 - 102.0% of atorvastatin

catcium (on the anhydrous basis)

Other components

- Content of propytene gl.ycot

(lf Labeted as a propyl.ene g[ycot sotvate)

5.4 - 1.3 %

< 20 ppm4

\,r0 
M

Heavy meta[s v



5

rJo Test item Specifications

Organic impurities

(6on Procedure 1 uia Procedure z tjrn'ui6irra:rc{mc
potymorph !a{R.!ui}
Procedure 1

- Atorvastatin retated cornpound A (Desfluoro impur-rty)

- Atorvastatin retated compound B (35, 5R isomer)

- Atorvastatin retated compound C (Difluoro impurity)

- Atorvastatin retated compound D (Epoxide impurity)

- Any other individuat impurity

- Total impurities

Procedure 2

- Atonrastatin diamino

- Atorvastatin retated cornpound A (Desfluoro impurity)

- AtoMastatin retated cornpound B (-aS, 58 isomer)

- Atonrastatin related compound C (Diftuoro impurity) if present

- Atowastatin 3deo4i/tEpt-2-enoic acid

- Atoruastatin retated compound H (Lactone impunty)

- Ato^rastatin epoxy tetrahydrofuran anatog

- Atoryastatin ethyl ester

- Ato^rastatin rebted compound D (Epoxide impurity)

- Atorvastatin retated compound I (Acetonide impurity)

- Any other individuat impurity

- Total impurities

< 0.3%

< 0.3%

< 0.3%

< O.Yo

< 0.1%

< 1.0%

< 0.15%

< 0.3%

< 0.3%

< 0.3%

< 0.10%

s 0.15%

< 0.15%

< 0.15%

< 0.15%

< 0,15%

< 0.1%

< 1.0%

5 Enantiomeric purity < 0.3% of atorvastatin retated

compound E

6 Water

- trihy'drate form

- amorphous or semi-crysta l.[in e

- propytene gtycot sotvate

(B) Atorvastatin catcium USP 37

Specifications

3.5 - 55%

s 6.096

< 1.0%

2

I
5

Test item

1 ldentification Meet the requi.rement

Assay 98.0 - 102.0% of atoNastatin catcium (on the
anhydrous and sotvent free basis)

Propylene gtycot (tf tabet as a propytene gtycoL

solvate)
5.4 - 7 .39'o

Heavy metats I'lot more fian 20 ppm

Organic impurities
(t6on Procedure I uio proceCure z iuiuiB
a'rtn:rcliuac potymorph ta.rr(tu1) \.r,:v

\t*+-/

3

ta



t0 Specifications

Procedure 1

- Atorvastatin retated compound A (Desfluoro

impurity)

- Atorvastatin related compound B (3S, 5R

isomer)

- Atorvastatin retated comoound C (Difluoro

impurity)

- Atorvastatin retated compound D (Epoxide

impurity)

- Any other individuat impurity

- Totat impurities

Procedure 2

- Atorvastatin diamino

- Atorvastatin retated compound A (Desftuoro

impurity)

- Atorvastatin retated compound B (35, 5R

isomer)

- Atorvastat;n retated compound C (Difluoro

impurity) if present

- Atorvastatin'deoxyhept-2-€noic acid

- Atoruastatin retated compound H (Lactone

impurity)

- Atorvastatin epoxy tetrahydrofuran anatog

- Atorvastatin ethyt esrer

- Atorvastatin related compound D (Epoxide

impurity)

- Atorvastatin related compound I (Acetonide

impuriry)

- Any other individuaI impurity

- Total impurities

Nol more than 0.3%

tlot more than 0.3%

Not more rhan 0-3%

Not more than 0-2%

Noi more than 0.1%

No: more than 1-0%

Not more than 0.15%

Not more than 0.3%

Not more ihan 0.3%

l,lot more than 0.3%

Not more th 0.10Yo

Not rnore rhan 0.15%

Not rnore than 0.15%

Not more than 0.15%

Not more than 0.1570

flot more than 0.15%

Not rnore rhan 0.10%

Not more than 1,00,6

-Enantiomeric purity

Water ( u#! crysta l.tinity raner"rulaifiru)

- Trihydrate form

- Amorphous form or semicrystattine form
- Propylene glycol solvate

3.5 - 5.5a/o

Not more than 6_096

I.Jot mor€ rhan 1 09o

o

7

\lo-M,

Test item

Not more than 0.3% of atorvastatin retated

compound E (3S, 55 enantiomer)



2

3

I

(C) Atorvastatin catcium trihydrate g? 2072

y":rio Dissotution, Uniformity cf dosage units l],al Rei.ated substances lliuuuranar:uaol
a ;c -sldaytouo an'rtri5'tn?tfi:.)314 yt''taI [ql'ln lt 1! ectaunTlLl]Lgi.ttalJ la l,u tu coA

di . . .i4n:0:7lnuvlJtuu1]un.rr.ll[']u (wai'/e] n.l:n:'tnaOUarR:1yri:'tun1:1q lrrUUaflirOnafina:nn
- , -Jr,-
U{fln1171LO:-Uau flolti
Drug substance specification filr:srornluirn:rcliro{rirufifl drug substance uia luira:rci
drug substance ra${arinoraiiSc;.J o".fu1noriuufil irfinr:or:rrirn:rvrin:u1nra'r{odrirr,tuq

5

6

:n!1arr9l

4. t{alttav
riraua:rard'olduair'',lRlrirhurand'r: 'aioualarufiafia:-u:alranar:lntrfiidruro :raacrdaq n'rd

4.t ranar:nr:ldfirauorntsuvrglt;'rr-reiriuatf,a,irurirslu :cirnlnu uavdrunl (dectare) uurirHae

+.t.r ludrri'tXnr:durcrtaueiriuar leiu d na.2, na.3, nt.4 uia u.2 udrurin:ni
q.r.z hritadlryruriou vrri.1 r,ria u.1 talarn'rauo:ra1 viiar,:raacra'rrnh{anr:nruara rrnra{

a:ruaflrol?lnluTturcLlur (finished product specificatior) ua;{oniuloqzunrntalr"naat (drug

substance specificaton) n:nifioti:s$.j.xn::uJ*ouurja.luriltrfiurnl ocdo{uuutaflar:nltto
uritt (0.5):irtial finished product specification unv/ri'o Drug substance specification Ina
rauri'hriar.rriu :cnra :cn:q:rnr6r6nr:afind uarbirfiu 2 t iu iurl:cnrfiU:rn.tot1n,t
0Iafl?lSauna

ionar:iu:aruro:trunr:ft 6fl ur
q.z.r n:n:dgrfl6nhrj:givalva frHFsrsio.iiiirrurflrrrir0yu-.lflair.r:o{r,rq:trunr:ru6narnraua-nmruri

i-
uaJ?6n.1:ru lunltridnirl plcls (pharmaceuticaI tnspection co-operation Scheme) Ioa
miru.rru ptVS participating authorities io ,r'ranff15iu;o.l:.rtsr:st.Jnr:cJfinurnrlua-n!

1A Test item specifications

1 ldentification

Assay 97.0 - 102.0$ of atorvastatin catcium (on the anhydrous

substance)

Enantiomeric purity

- Impunty E Nct more thar 0.3olo

Retated substances

- lmpurity A, B (for each)

- lmpurity C, D (for each)

- Unspecified impurities

(for each)

- T, otal impurities

Not more thax 0.30,6

Not more thar 0.15%

Nct more than 0.1C%

i Not more than 1.50,6

I U*i.u. 0.4% (anhyiroas substance)

Heavy metats Maximum 20 ppm

Water 3.5 - 5.5%

4.2

Y3M,

l,4eet the requirement

Sodium



i- - 1. !
uaci6nl:-6lunli dnartar;irfnfiuRosn:5rn'l:alvn:tLasel n:cr:?.!415'r: 4t {.ifnlruoilJ

i{
Ioarfiarrraaondalu,arfiorfiEixiu ;'nLnru?iuasi6n15'7A"lun1r&a-nu1 PICIS luux2ottifitaua?1u

ariua'rann'rr:ounr:o::oaor &'ufiiJanli:-uraid{iu :sn1a :cnro:rar6t6nr:aind
q.z.z n:6fiurdrlriiolneil{rJ:crmfi lir..rf,qrda'rr:'tanar:itia.i}l'rn56'r!ni:aaRUT nl!}ra'nLnruduasio'n1iv'd

hnr: 6nar Pl?S (Pharmaceutical lnspection Co-operation Scheme]Ioa]t rasrr PICIS

participating authorities a!i!a'14nnlxlaun1:otloao!:lnBinanl:iur016$1! ivn1f, trn?o

:m10anr:aufl a rSao13qaatltlt{ ga?Ll9)n5

4.3. [ona1:Rfun'ly{talgrirauol'}a1

4.3.1 ftan1ln:?n'1ra:rcrinrunr raflrYrudordlilgr,har{ 6n (certificate of anatysis of finished
,,J' a - ,

product) !uu15u1la{L!u0?oa'ln

4.3.2 iran'I:n:?aitn:ruiqrunrninoourarri'rurtird'q (certificate of anal.ysis of drug substance) fi1f
, J' ?. - , Z

!un1: amj1:u11a{tuuqlam{"t{.uo.th anu1uaJHhaqifl,lflu

t'-rarr',u14 
' 
n:dl'Xugrndlr uiotog;.ut pnoa*t, d'uun,t, coe of arug substance tal{arinor

,i - z *
rvir{u / n:olaniurfllr Sterite water for injection hidalfi COA of drug substance *l

4.3.3 tonar:liayd'norl6ua"r.orrud.l'a"ud:sr,t'irl:'unr:ru6srral{sroo'uroln':ardra"tp (drug substarrce)

{a q.3,2 rYrilnr:H6etrov.r6ndcudt;rr{tiogrl (finished product) ria +.3.t

4.3.4 anlrAnul tong term stability nrandfiorttalorfi,trsuyrurtuulinTrahrinlrunrurn::lnr:aryr:

uacul fl:cvl5?nfi5',l:tuat

q.a.s n:oirfluurnrill bioLogicat produos driu vaccines, bi.ood products do.:finna1iiu:a{ium:
l6n ([ot release) otnn:r:iruratanjnr:un ti n:cyt:l{aror:rua?,

+.q 6'rodr.ia,

4.4.1 ir6uo:rn'r dasdrsr-'radturoEir.r:iaa t rarieuu::onrrud d.:rtuoiruruuael:r0agr6un1dn:usiru
!. E.rr.e ,

n1:J1l n'],!itjo tull2t oRfUarudyr.t LJii.}.lnx

i..r.5 fl''t5!:cfl1lRfufll gl11a.: a!
q.l.turrt?i{r.,aun'aniorqldloir*fi aun. jr,tu-uorniud.rria:.r

J.4.5.2 u1 n.txefia'{uou nud'osi.rdrrurarrldrulrlit:ouanlrnl?oirn:rcfuliufia'n}lau

4.5.3 n:fliylJr,nj?ur.rrnr:?ilnri4xn'?adrardri.:uourfio:hn:roirn:rvrinruarrt r,nj:a:rtnr:o:$r
ran-rf,aiactan':adt Ierdraua:rnr({trohvdolii,rorrfil6norrlo"rurufilarj:u:rtnr:dln:lo

I te 4 ..y, iJ - .Trn:rclittacrfluriiufiq"daurirlddiufirfiurdaslunr:n::rim:r:riqrunrn n:rifinujrarLiriulrj
nr!ncua"nBuvrar1g miro:rtnr:raamuflnfltriilfior:n"rnr:rauo:mrsldrnair.r,uavi6ra:rnr
({tru) uavzr.r6o{aasr}-:nts,rsiol"J

+.s.+ {rar.ra:inr({nro)auqiarirnJ6uuaruiaurlndvroaru viariarfianr:rdolanrn6':urJ:vnr:1o1

riouriruuo lnabiirtault
q s.s n:sirtuurvr'datitinrgrdasr.ran! z - 8 o.lsrrrar6aa daifirana,r:uaolua:ir:ovirfi:;trrnrr

t6!uava'na'iurtt! col.d chain system dkilrn:orunilua-nncud Good storage practice (GSp)

ua, Good Distribution practice (GDp)

V



4.6 ronar:6u1

q.6.t n:oiurr'rauobildarduuur (originat drugs) frorfiranar:ranrfinur bioequivatence r:ararvrtrua

:rnrrGtrufiuurYuard'uuuu Inoidnr:inurda.:riu}lnruea-nrnruriuavuurrJfruhlunr:finur

traulatolurarriryra{a'1u"nn'ruRrusn::rn1:a'n41:uasuln:cr:2{al01:oat r,tiafironar:iu:al
, - - . 5 ^s?laanntullu1ul] aan[ouH anmu?nu an:n1l1itou?nu anonunln[l/la{lru2n! n:3rj1'ufl'l: an

uacn'tunllafunT4 lounlt ton?ttc'tn 10ll1!l,ittutau?nlnuBlnlluuu
- i . -.r- r :
dafi:vqlun:ru'fiirurdra'ryto.reriuuuutuncrtauriout n.i. 2535 uavrfllurlun{u oYri
),

n. 0rfi':cldroulundrJ Biopharmaceutics Ctassification System (BCS) Ctass 3 uia 4
)-o -t. u'u-la1in't:inulunu (narrow therapeutic index drugs)
.t.,

a. 0rfrdrfn$uRrucn::!n1:011rr:lravs'rrJ:vnra'jrdaqirnr:finur bioequivatence niu

trrqln:rrioqnril.l zidovudine (azidothymidine, AZI-) urlulrJuuuurfio'ourJa.tnr:rjam}ia8

or"rurdrfrq (modified retease dosage forms) r{uq:u

q.o.z n:0:rf,t.ltJrntda.racaruua;fiSarioar.rriould ia.rfiaanr:fnurR'lrlnlanrnra.:n1:acarauas,/

vio16oor.r lufrrrirararerir.:1 a:uri:!uacaarndalriuranar:drrYuar

4.7 rital:a:'m ({tru) 0luanlfanrindrptprriaun:r.rrirrua rild
4.2.t n:6nranr:{n:roi$r:rcriardinan:!ir0rnraninr:uvrutjviariouJfru-rinlrdtdx.M:!rrr

lSO/lEC 17025 aranr:n:miro:rc biriuhjnncnn:trudaninun}rU:cnrn :!nto:1a.'l
q.7.2. n:fi 6nnlruriurtioi'qnriun6!6rornria$arol"ud;.:1r.ln6ucn::!fl-narlr:uavar luri:qrar

-a1O{afu!103na0!l,'tu

4.7.3 n:nlwf,rgrrl4omrnornainniruritrT i?orodraaiarJ:yin6Haua:nrr{aaoriaciad!radldiuar

4.7.4 n:nidnruun:lrnrud.on::!uacnr:u:rrjn fior:nnn'n:runr:tnaonlrnrirpi:r.r

4.8 miru:rtnr:,noa.:ruinf,hi:-r-rf,or:rurH6flrYruriuri!'{:cfionrian16udrloudrin,:ruaflcn::rn.ria1ln:

uacu !:cucnar t trioliurj:snm :cnro:rard#nr:oind



5. n1:U:s6liTjrctr3ar ia:rar (Price Performance)

lunr:fior:rurritucnr:rr.ra:rnr Ioul{r,ta'nrrrrurinr:rJ:criurirrj:civsnrrria:rnr liuoiuj
- rirauo:inr inruarr"n'n:urirlonsiainrrlr]:cnrfironar:{:vnro:rnr615nr:aind

- - .a e tr,
Hanrtu?rvrt6uo:1n'r !10n'lvrlJoR:u0?u0nn0{n1llnolanufuJto ''rJYru:Jn1tllj:vn?011fr'loLan1l:0una

nluu:randlv5u Lrnlurnfu?ltun15 tcuJu61rl5JdrSnlnna:1a1
- 4-z - -au:unouo?u 2 n?uu: t.ltJulTunaslluu o{u

n":u{:r.dnd t :rn#rauo:rnr (Price)

- ) ..iJ *
nluUSranr 2 n$n'lruaya aljunrtaau'cL!.J tnoyl1.t:ltfl 'l:

30

70

100

auuuu

ncuuLl

Aillllu51u

5.t n''luU:ua"nd 1 :rnrfiraua:rnr (Price) (Fq!fluiauac a0)

:c!!dnrian'adrlamigd:u616nn:aindocn'rriunr:rJ:c!raruancuurlifnlnlu!aua:1n'r

s.z fr:url:udnn- 2 nrunrrwaun arJuhutrdorj:vlaridonr.r:rtnr: (6nrf,uiaaac 70) uti{if,u

s.z.t rrrurinr:f,or:nnqruarn*indruti (avuul#l loo Rcul.lu , doriuf,ati:lioaac 40)

'J:cnaudrud:uJ::ar 3 n'? mcililminarulu fi-{d
.l -u r

n-:urj::arfr 1!1o:i'rua rlntAnri 9i 80 nuuxu

n-:urJ::a.:d , ,.nrl.rlo..r*aa 15 ncuru
J ...lJ .

d'rurj::a.:i 3 ioariUiitirdoU:vtu JnonfiUru-{11.t 5 acuuu

5.2.2 rnrudnr:f,or:rulj:r?vrBnrrrlunr:inur (ncuurr6! 1oo Rsuulr : 6atiua-nri:uio0as oo)

rj:cnoueiran-ru ::ar l n': uacn'ri1xfnff,uul rild
)r

n"rurl::aqfi I ia:Larj:vSrBnrvurnr:inut 50 a!u!i.r

d':urj::alnr z ,J:Jaunr:ainr:litalurrrti 25 nv!!u1l
)erhuu::o{r 3 {alaaUuauun nflul 25 niuru

Vc.*
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rntudn1:fi o1r6u'l6run1r{fl anriruri

RsUUUt00fln1: o1:ru {un1 Ranntu91

151) lrn:grtinqitn'ro, drri'rg (Active PharmaceuticaI lngredient Specification) (5 n:ux!)
(Finished Product Specification) (10 avuux)''r1,l arlttu7u1a1

2) arafi4uiqrunurarilio:"r:0.:ruanrrirn:rvri [Certificate of AnaLysis (CoA)] rar?"nq6u

n"rtnaira'tg (10 acu!u) uacHanriuriar.irr (10 acuux)

20

3) i'rafi n'l:AnBm?lxnrql-'r (Stabitity data) 10

o) dalaaftalr,r4runrnrrallf,nriruri: nr:Anu?i:ar.t{a (Bioequivatence) (15 ncu!u), rir!. ),
nr'::r-r:ar6runr:u::oal1uranar:frrio6old (z acuul), lq':"unr:r::lotrtlirgfiurl:.rriuu
uryrd (3 nculu)

25

5) a'nurucyr r,:nruarnta.:arinnYruri a! au''l 1J l'l4304'']fl 10

1) rl'u:!1un1:ranumlrlrla'nmor{i6fl1:d61unr:r6nar [Good Manufacturing practices

(GMP)I: GMP iqo6un-2s1d1dru (AA) (5 flluru), GMp l6nrYruriurdrrSoSrJ (Finished

Product) (5 au[uu)

10

2) urn:grrnr:rfit:"nu1ua!n:sa'rsu1n'Drxa-nnrurii6nl:fi61unr:r6!:'nnruacn:catsur

lcood Storage Practice / cood Oistribution Practice (GSP/GDP)]

5

nr:1iiui nr:lra-u r:tr a 5

v{c*

n. 80

?. nrufl ,l1n:{11J l:s.r'tuHaf nltlnutntn uaJnl:n:!010u,l 15

f,.

asuiru:?3r acum?r inriruri 100



6:Ul.lu L6tu

80n. nun!1n:9fl nfrrlfi Rannfui!

l]lsr:!']uinqaufl'?srdra'rg (Active Pharmaceutical lngredient Specification) uacurn:tru

ruf, ndrudardrrillrl (Finished Procjuct 5pecifi cation)

1.i !rsr:rTJt"nohuq]2ulahd'rlJ Gcive Pharmaceuticat lngredient Specification)
a ot t 2GAnnanaal t

51.1. 1 n:n:rilrBd'1tuu!
51. 1.2 nisfuilduldu ut-nt tdanialaia$d.t

1.1.2. 1 nin:tdiufl 1:iu:a{un'r:rrr (oficial Pharmacopoeia)

51) dr{a{ USP, BP, Ph.Eur., lP au"udlao

4

51.1.2.2 n5ofuileiiunr:ir:a.t1uor"r:rur (Non-officiat Pha.macopoeia) to?t1s :vtlirlflti')6n ICH

ad _.- .
Yl:J Uffrcrat Pnarmacopoera harmonization ldud uSP, BP, Ph-Eur.. JP, Ph.lnt.

4
, ;a

2) a']ian n151u'rla.: :!LvrF1vr.luau11n ILH ouutn']n?l
)e

3) a'tnan ln-house process ylaoflRa0{n'u ICH Guidetines n'Ih{a
0q) drr6l tn-house proces vttaonad'o.uiu ICH Guidetines urllhdo
10t.2 :rror:"qruarin:i'rue{u'ra"rrio;rJ (finished Product Specification) Ia'an laToiaalt
101.2.1 o:oir,iruldrruu!
10t.z.z n:rfrLilrigrdu u.tnt dsnla'laladt
101.2.2.1 n:rileii!nr:n:a{uni:rur (Cfficial Pharmacopoeia}

1) dliA{ USP, BP, Ph.Eur., lP ofufil4n uacurihhvrcrfiuutliiuurudr

2) d'r.!6{ uSP, BP, Ph,Eur., tP arjurir4n uriti{uldufihlurcrfiauol"rir.rar
9:) drr6.r usp, BP, Ph.Eur., tP aridrarjn'jrrj:cnrn :;qol'r:ror uacui'hlurvliulsiriuurtrd?
64) dl{A.i usP, BP, Ph.Eur., lP oriulvrinirrJ:cnrn :vqrir:rat uriti{rldurihhvcru'ouoiritor

)

t.z.z.z n:oilr.:1dir.rnr:i!:a{ust"r:rur (Non-officiat Phar-macopoeia ) 10

1

8

J

1

rnfu$n,ltlro't:fu16 n1 4annot$

3) dr{A{ usP y,BP zott, Ph.Eur.7 (2010), rP 4, TP 2 oJun'ru'J:vn1fl :llJti1:'lul

. ;a
2) drt6i eri:rurta.r ::rvafrrlualrtn tCH ariurrirnir

I rl dr.:6.r tn-house process daoondalnit lcH 6uidetines rnu?lio

2I q) 6'r16r In-house process daooaa'orrir-r tCH Guidetines r-rrwht'a

n6u.'ln'l5lro1lru1qfuntleranrfui

15

5

2) a'r.!6i USP, BP, Ph.Eur., tp aridra n'jrrj:cnfl ::t1n'r:rar
3

. ia
t) drr6r srh:rarra.ttj:vwrRfirf,uaurtn tCH oriurirao 5

3

1C

5) d1{a.r USP Y,BP 2A11, Ph.Eur. 2010, lP 4,IP 2 oriunl:d:3nM :v1n'r:ror uacufihlu

1lCTUU!n15UA',tUa?

o) dr':6r usp 34, BP 2o!1, Ph.Eur. 2010, lP 4,IP 2 afrn]rl :cn'ln :rqol"r:rur usirj-{}illiuritt

luvrvru-trusl"riutn

, )a
1) a1.:0n n1:'ruTto.lulcLvlfl vrL!u6x1tn ICH ouualao Bavl'lnLllLuvlstutjufl ltlJUlua') i0

, )a
2) dr{i.r sr'r:rur!olr]:vruanrflualrin tCH ariuriTqo usio'.:lrjldurihluvrcrilgun-'liur.,'r

\,*,



20arafi {ndqtu,1lrx1i.rfl air:al*anr:r^rn:1cf lcertificate of Analysis (CoA)J
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