
ประกาศกรมแพทยทหารอากาศ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา hyaluronate sodium 20 mg/2 mL solution for injection, 2 ml. prefilled 

syr จํานวน ๑๘,๐๐๐ SYRINGE ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

         กรมแพทยทหารอากาศ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อยา hyaluronate sodium 20 mg/2 mL 

solution for injection, 2 ml. prefilled syr จํานวน ๑๘,๐๐๐ SYRINGE ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๑๓,๕๖๐.๐๐ บาท (สามสิบลานหนึ่ง 

หมื่นสามพันหารอยหกสิบบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้

 ยา hyaluronate sodium 20 mg/             จํานวน           ๑๘,๐๐๐        SYRINGE 

2 mL solution for injection, 

2 ml. prefilled syr

 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

         ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

         ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

         ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

         ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมแพทยทหารอากาศ

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ



เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

         ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

         ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

         ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

         ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.medical.rtaf.mi.th หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๕๓๔ ๒๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ

         ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

กรมแพทยทหารอากาศ ผานทางอีเมล admin_medical@rtaf.mi.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยกรมแพทยทหารอากาศจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.medical.rtaf.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ประกาศ ณ วันที่          ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(พลอากาศโทธนวิตต สกุลแสงประภา)

เจากรมแพทยทหารอากาศ

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อยา hyaluronate sodium 20 mg/2 mL solution for injection, 2 ml. prefilled syr  
จ านวน ๑๘,๐๐๐ SYRINGE  โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                    

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ                  กรมแพทย์ทหารอากาศ                                              .                                             
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                    ๓๐,๑๙๓,๕๖๐                                     บาท 
๔. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                 ๒ ก.ค.๖๓                                                 .        

เป็นเงิน                ๓๐,๐๑๓,๕๖๐                บาท   ราคาต่อหน่วย     ๑,๖๖๗.๔๒                บาท 
๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๕.๑  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องก าหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๓                   . 
๕.๒                                                                                                                       .                                 
๕.๓                                                                                                                       . 

     ๖.  รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๖.๑ น.อ.หญิง ธวชินี  แสนเสนา                                                                                  . 
           ๖.๒ น.ท.หญิง มณฑกาญจน์  ระหงษ์                                                                           . 
           ๖.๓ น.ต.หญิง รัตเกล้า  มิติตราพร                                                                            . 
 

 
 

 
 

 

 

 



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๑/๖๔

การซื้อยา hyaluronate sodium 20 mg/2 mL solution for injection, 2 ml. prefilled syr จํานวน 

๑๘,๐๐๐ SYRINGE

ตามประกาศ กรมแพทยทหารอากาศ

ลงวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

         กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 ยา hyaluronate sodium 20 mg/                    จํานวน          ๑๘,๐๐๐   SYRINGE 

2 mL solution for injection, 

2 ml. prefilled syr

พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

 ๑.๑     คุณลักษณะของยา จํานวน ๕ หนา

 ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

 ๑.๓     สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ

 ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

 (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

         (๒)   หลักประกันสัญญา

 ๑.๕     บทนิยาม

 (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

 (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

 ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

 (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

         (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

 ๑.๗     การประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) จํานวน ๑๓ หนา

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


 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

 ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

 ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

 ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

 ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

         ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

         ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

 ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

         ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

         ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

         ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

 ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

 (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

         (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

         (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

         (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว



ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

         (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

 (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

 (๔.๑)   หนังสือรับรองอายุการใชงานไมนอยกวา ๑ ป นับจากวันสงของใหคณะ

กรรมการ ตรวจรับเวชภัณฑ

         (๔.๒)   หนังสือรับรองยินดีใหแลกเปลี่ยนเมื่อยาใกลหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการ

เสื่อมสภาพ ดวยประการใด ๆ กอนกําหนดโดยไมมีเงื่อนไข

 (๔.๓)   ใบสําคัญขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนปจจุบัน(นําเขามาในราชอาณาจักร)

 (๔.๔)   ใบอนุญาตนําเขาหรือสั่งยาแผนปจจุบัน เขามาในราชอาณาจักร

 (๔.๕)   ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน

         (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

         ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

 ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

         (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

 (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

 (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

 (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

 (๔.๑)   คุณลักษณะของยา

 (๔.๒)   การประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance)

 (๔.๓)   แบบฟอรม ยี่หอ ผลิตโดย ผลิตภัณฑบริษัท ประเทศ

         (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

         ทั้งนี้ 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 พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

         ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ กองเวชบริภัณฑ กรมแพทยทหารอากาศ

         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

         ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุเปนไปตามสาระของสัญญาจะซื้อ

จะขายที่ทางราชการกําหนด ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

         ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ยา 

hyaluronate sodium 20 mg / 2 mL solution for injection, 2 ml. prefilled syr จํานวน ๑๘,๐๐๐ 

SYRINGE ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลัก 

ฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

 ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๑ syringe และ/หรือราย

ละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ กรม กําหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับใน

เอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพื่อ

ใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.

 ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ แผนกจัดหา กองเวชบริภัณฑ กรมแพทยทหารอากาศ

         ทั้งนี้ กรมจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช

แลว กรมจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอา

         ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

         ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา

ใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ



เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

         ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก กรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

         ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

         หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของ กรม

 ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

 (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

 (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายทั้งปวงไวดวยแลว

 (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

 (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได

         (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

         ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๑,๕๐๐,๖๗๘.๐๐ บาท (หนึ่ง

ลานหาแสนหกรอยเจ็ดสิบแปดบาทถวน)

         ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

 ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด

 ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย



         ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด

         กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า 

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร 

ดังกลาวมาใหกรมตรวจสอบความถูกตองในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

         กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้

 (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ

         (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

         ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

         หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน

นับถัดจากวันที่กรมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอ

รายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง

หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

         ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอื่น

         ๖.๒     ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑ

อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและนํ้าหนักที่กําหนด ดังนี้

         ๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ ยา hyaluronate sodium 20 mg/2 mL solution for 

injection, 2 ml. prefilled syr

 (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ   ๓๐

 (๒)   ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนอื่นๆ   กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ   ๗๐

         ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ



เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขที่กรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

 ๖.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปนี้

         (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

 (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

         (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

         ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได 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

เสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

         ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

         ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอ

รายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

 ๗.     การทําสัญญาซื้อขาย



         ๗.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ

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

สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

 (๑)     เงินสด

         (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

 (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

         (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

 (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

         หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

 หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

 ๘.    คาจางและการจายเงิน

         กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว

 ๙.    อัตราคาปรับ

         คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

         ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป      นับถัดจากวันที่ กรม ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง



 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

         ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายรับของสถานพยาบาล โรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ

         การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินรายรับของ

สถานพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ แลวเทานั้น

         ๑๑.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

         (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

         (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

 (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

         ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายใน

เวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

         ๑๑.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อ

เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

         ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

         ๑๑.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

 (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่

จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป

         (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน



กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

 (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

         ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

         กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

         ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว

กรมแพทยทหารอากาศ

 ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓



a dnuruglanlcto{a1

hyaturonate sodium 20 mg/2 mL sotution for injection, 2 mL prefitled syr

1.to'1 hya[uronate sodium 20 mg/2 mL sotution for injection, 2 mL prefitted syr

z.qrualrihrh}J

2.1 ttJuuu sotution for injection

2'2 .ilurhsnou hyaluronate sodium 20 mg/2 mL sotution for injection, 2 mL prefitted syr

2.3 nltusutro u:i unltus nafiu flornluualuacnrrilfi'ulei

2.4 aaln :u!fiou1 drurj:vnar n'ruriir6'rg uaun?l u:n iuarfrm iuduoru mrfirJAo,

mtuvru'uuor'riutn uayi6nr:rfi l:-nur tiodr.rtqrou uut::1drud
- uuni{uyu::orJr odr.:rioofrol:vrfiotLr yia6ovrrlnr:frr dru :ynaruav
fl u1qa.r1r.rut.l1ro.!ur iufuorq ratfi a6n 1{odr.r6,nrou

3.arualrlByrlrunfin

ruanr:n:loiln:rvfnrunrnrtlukJ0r Finished product specification [[au Drug substance;r -specification iiarl6rornrna'rsiriual-r16urriunlufit6oovryriuusioailu-n{run yfl::lnriar .r:

uayul n5yyt5?{a151:tuat

vfidrn#tgr"rirvliddrr6.rnr:rfluar-ufirfiuuMruioluiln.iMniEruma-rei.r:-dosiriuyflr 
ortr

:vnrfin:cvr:lla151:rual GO.r :vual"r:rur t.Fi.2561aliuvrt o fru:rorL n.n.2561 (aru:vnrnlu
u:v:rrfi oorurrnuriufi tz nrLnrr{uij v.?i.2562) n:nitrirfl uhrsr,rfl#duriunaufi fr o,or
nruvn::lnt:liyn.lot1n1u,t

14lr',]ur14$l frrrio Dissor.ution, uniformity of dosage units uay Related substances hiuu!
ronalruaon:ruav16uoaranr:n:roirn:rvri rarnfltoiu{l:rtrav16uqfi!flueirra,Ulitulu coR

' n:fifionrnvrfiuuu{.rnr:r{u (waive) nr:n:loaauiun:rvri:runr:'[o tri6uuao*onar:
rafln r ruo-r na' r: dl6'iu or1ffi rir u

Drug substance specification fior:rurornbiun:rvritorfiar6n drug substance uio 1r
irn:rvridrug substance rolpir.r6our;il5o:rl ariuleariurafir filfinr:q:roirn:rcdn:!ynfir{afi
rirraun

คุณลักษณะเฉพาะของยา แนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อ

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่.....๑..../ ๖๔ จํานวน ๕ หนา



'q. r(oultdu
o v A c a A - - -Cllauo:"rR1flo{uualtu'rfl1Y{a1utona15 1r5ott6.ia1u:Jo1to51J50{!0na15[nuirt]d1u1fl :luacr€,uo o.ru'-- -n'-

4.1 lanar:nr:loiiuaqelnduilvru'uusl'riuulCodrililrulur]:vryrntya uavd'rurrt (dectare) uila'{rren

4.1.1 1udrdrynr:duvrvr!'uuol'ritrn tduri yru.z, ytu.3,lru.4v6o a.2 u#.:udn:ai

+.t.2 lun"rtoduvst6uu vru.1 u:'o a.1 ?arurdrauo:1n'r riou:raav16uo#rrionr:nrununzunrn
qrolai6nrirur4nrufiduvrvru'uu (finished product specification) uacajoririlurq*r.rnru.,irqAu trrg

,di,,.f.*tr-g
substance specification) n:rfifio{:vra'jr.:nr:ujduuuilaluri'ttifitrn-rL ovdaluulJloflall nliroufrt? (u.5) !1

niou finished product specification uau/x;a Drug substance specification lnutaufit$riou?"u!icn1n

rl:vnro:rnr66nvr:afi nd uavLirfiu z fl ru iurj:vnrnrJ:cnrn:rnr66nriofiflii

4.2 ranaltiuion 1mr51ufl 1:fl Anul

4.2.1 n:fifiarr.rdntuil:ctflslvlu {ru6ndo.:fiairurnrncircryfirf,oiu:o.1!'ter:g1un'nararrBlorlu
)ad'nrniuet uavi6nr:fifilunr:aAmu'r Pl?S (Pharmaceutical lnspection Co-operation Scheme) Isrei

?un'tu Pl?S participating authorities rltio fiionar::"u:o{ ,tatt.tun1:flanu1Ft1rJya"n!flfuri uay

i6nr:vi61unr:nrdn0rt,a{dlfn.rT n6uvnii n'r:o'rv1i!,avu1 fl:ryr:r.1d,lE1i6uar d.rnhraundulnufinmu

ffann#o{uavvt"Fr[v'en]n-uua'ntn6u?iuavio'nr:dn'lunr:Hfinur ptcls luil:Jrnarfirauarra ou-udraonru:ou

n1in5?naou Incifi Nanr:iu:o.rdsiurj:vnrarJ:snro:rar6# ny:0fr nai

4.2.2 nifiBT ul[{lalnri't.irlirylFt {26nd'o,rfiuonar:iu:ollrq:orunr:afinurnruy#nrnuduay
Js

aiinliy!-o-1un1:Hdnu1 plC,/S (pharmaceuticaI lnspection Co-operation Scheme) lourarj:u{1u plC/S

participating authorities arjudranmu:aun1:fli?a6auloufiflan15iuio{fi{a-u :cnra{:vnro:rnr
-cdrdny:oinai r4:-oaruglaao6 u#.lurin:fi

4.3 rofl a.tinrun.tr,rio.iuld[auol1a1

4.3.1 an1:nt?nitn:lsdnrunrx Fmfirur{ordtiogrJto.r{ru6n (certificate of anatysis of finished

prod uct) lu u r {u*'dl rfr urir o tjr.:

4.3.2 t{anl:el:?flitn:rvr,iqrunrnr"nqoutolff:urdrdrg (certiflcate of analysis of drug substance)

vrldlunr:260r uriuvr'aisrfl ushoeir.iyrs.il,o.i{0{6au1rrar{fl 6nr-nq6u

[*rlllr-utraq : n:iitfluurn6iu biotogical. products fr'olnri CoA of drug substance tol{atEnutvi.rrfu ,z

n:nial?urf,u Sterite water for inlection 1ri6'alfi COA of drug substance Hl
4.3.3 lanalr i'ouf,noru6uu"unmua"lr{uii:vra'jrljunr:e.r6ntolr-nnortorn-.:urd.rdrg (drug

substance) ia 4.1.2 n-riunr:Nf,orto.lru6srrYrur{urdrr*o:rJ (finished product) {o 4.3.1

4.3.4 ,,lan'l5finu1 long term stabiLity qaood?{orqta.lurfiduvrvrfuulin-udrfnlrun{ucn:t fl,li
o1u1:uasu1 ntry:1na1fi,t5fiJal,



4.3.s n:nirfiutnn{l bioLogical. products driu vaccines, btood products d'alfironar:ir:o.l ju

nr:e.rin (Lot retease) ornn:lirorflraetinr:uy{ytti n:vy:rl6ror:ruan

4.4 n"roeir{ur

4.4.1 fisuo:rar dolei,rdrotjr.rarotjrlriou r nrjruu::1nizuri dlrfrun-ruruuaol:ruav16uold

a:udrunun'riruuolu#:rioqruauu?yt'rlrldrodu

4. 5 nr:U:v n-unrunrn urr'ai,ru ou

q. s. t u rfi ri.:rJou fr o.:fi orqldlo ui*rio a n.jr 1 il fiua rnr-urillou

+.s.2 utln.rror,'dlltou ovdord,:drrurnrnriruluiu:o.lranr:n::oirn:rvrioriudaillau

+.s.: n:rtdurjra:rtnr:rirnr:{l#rodr.:urvr'dllotrCodu:'loira:rvrinrunrr urj.:u:rtnr:ovvr"r

vri.:doio.ltrodrotir.t Iou{rauo:rnr({tra)ovfrorci.:atfil6nqruohuau#yrjru:rrnr:zi.rn:roira:rv}iuac

rf,u{iufiotaurirl{rireivttrdur{o{unr:n:'loirn:raiarunrn n:fifinr-r'ireJrbiriuhJntrqrudnuuvro .lc

u rs:rtnr:roal, uivrB'hiirfior:rurnr:rauo:rararo-.rnrirauorriraua:ra({tru) uavzr,tio{ai6or1un:i

riohJ

4.5.4 ,ilauor'tn't({'uruhvdosiunJatuuurulourlndrroorq uSoulorfionr:rdolanrndrerrJ:ynr:10

1 riouriruuo Io olrjn'rioult
q.s.s n:firiuurr'do':rfiuinurvrtoruu4l- z-8 orntra16ua do.:firona.r:uanluavyu:o.r,jrn':cu!

nr:riuuaudo.i.iulf,u cotd chain system dtd'r,rr:grum:.,ua'nrnrusi Good storage practice (GSp) uac
Good Distribution practice (GDp)

+.0 ronar:du 1

4.0.1 n:rioriirauohfltiarfruuuu (originat drugs) fiosiironar:Hanr:finur bioequiuatence lolgrd
rauo:rnrtGu!el'trun"utrrfruuuu Ioui6nr:finurdo.rrfiultJntnra-nrnrur{uavuutJfru.lunr:6nurt'rauua

ta.rararfrglordrfnlruRruvn::rn,r:o.r111:uauu.rn:lyr:.r!a101:ruar uBafiranar:iu:a!.irR6nriruriurus!
ruanIoa{ranrn'tnriu qn:nhiurdenn-u inqo'uornurari*durryu n:sulunr: 6nuavn.:uquqrunrn doilflt
donr:: cr"l {orir l1{niurd ur durdu u rdu uut

riod:vq1un:nirin-:tndra'rgta.rurduuuuduvrcru'eruriaui r.ff. 2535 uacrf,uu{un.irr o,{d
J.

n. enr-:vq.jroglunril Biopharmaceutics Ctassification System (BCS) Cl.ass 3 yio 4
)d- 

-r. ulytuotunl:5nutunu (narrow therapeutic index drugs)

n. urrrdru-n!runruvn:irln'r:o'11,!1:uavsril:cnra.jrfiolv'rnr:Flnur bioequivalence rriu ur
qrnitfioqnriu zidovudine (azidothymidine, AzD urlu;rJuuurfidouila.rnr:rlaorJeiouolardrnrg
(modified reLease dosage forms) rf,ud'u



, 4.6.2 n:ririuurr'fraQavaruuav/raSo16ooT ':riout{ oio.lfiruanr:6nurn:unlanur,ta'rn'r:aua'ru

uav/r.r:'a16oorr lun-lyriavarsrir.r 1 n:ltiruuavaoondorn'lronar:rirfir.lar

4.7 frtauo:rnr ({rru) Ouuodriunrand'ryrgrrioun:uriryun n-ld

4.7.1 nrfizuanli{rLn:erirrr:rvrir,rd Ioun:uivrt rnraminr:uyryJr,rsorionJ6ri6nr:vrfuiurm:gru

ISOAEC 17025 zuanr:m:':oirn:rvr,i1,:.irfluhJnrrLlLrn:orucionifiuotu!5ynrfi!ivnxoilnl

4.7.2. n:aiHfinnirudurtfiodonriEr n16rduorni'o.rnaroloaairrinlrueruuni: n1i0114'rliavur lutir.l
-tLla1fl O.t6fl lflr1nvqtafl v1r'rFI

4. /.J nSfuvllJuruvln nlY{{1n as}nruflu1uylo'taa.izunnaU:vi{rszuauaun?1 !aaflrlu9r0i.r1j?uyr

[o51r E] "1

4.7.4 n:fifinrusn::unr:und'tn::luaynr:rirrin fior:rurm-o:runr:u1oono1n rxfiitr.1

, -&,s- - w . id *4.6 14u'rui'r{fl''t:rJ0fi.t1uayi U.t5Lrtra.li6u.tr,JaflrI6uau1flnr.J:uxFlnnFuntfr!du[ou;iun{luniusn:itn1i

olyliuacul 1u:versrrar I fl riouiurl:ynrnr-J:vnra:rnr6rdny:0fi nd

s. na'n rn tu+inr:f, o,r:cur#a m'ando muo

ldsnruc{nrflJ:stfiurirrl:vivrBnrndo:1n1 (Price Performance) lunr:n"o16on{dtrinvuuu:'lu4.rqn lflu
4-au,n-tusnl:{0 yEotuul.l tfl 5!n1tnola0n

6. nT :rjtc6uriril:c?ilBnrflio:rar (price performance)

lunr:fim:rutituvnr:ruo:rnr Inul{radnrnrudnr:rJ:vdurirrl:vSy6nrnrio:.rnr riuo-rd
- {rauo:rnr finrualrj6n:udruondosntrU:vnroronar: :cnro:rnr6rSnvr:ofinei

a u .i- zudnnizudvrrauo:rnr iirioniuuon:lrieuqnd'asn1 n6ua-flu0Jsron,tcyl' :vnrrnJ:snro:rnr
o[an?]:0ufla

.t,- fl 'tuuiuandluflJ [tLl]utnfu?l[un..,:!:vtlunl ivdrinrnrio:rnr
:vnor6'ra z or-ruil: d,rfiriryu-nnvuuu oisd

-i )
Fl?ntl: anyt 1 :la.tfrAuoilnl (price)

-irhu!:uahf 2 qrun1fl uaynruallGfi 15or,:vluvririour.l:rrnr:

zu

:?r.l

30

70

100

flvuuu

ncuuu

avuuu



o.t m"rurj:raa'# 1 :rnryirraua:rnr (price) (fiqtf,uiauav 30)

-i-":vuudnEar"o{rrnrnYr6'rd6rdnfl:afrneiocal"rrfrunr:il:srJ?a ancuuuliorntutauo:rnr

0.2 firurj:ra#nfi 2 n6unl uasnrua:Lffiiirdorj:slusdeioyr,t.rilrnl: Gncf,uiouav 70) utilriu
6.2.t rnrucinr:fiu:rurnruRrnHaqni6ur{ (nsuuudu 100 nvuuu : 6orflua'ndruiauas 50)

il:cneu6'tun'rud:ioi3n'2uavfi ririlrinasuuuer'{d
J

or'tuu5io{?t 1 1nillun n1yrHa-nrtrur4 g0 nvuuu

firurJ::o.rm'z urn:lrul:wruruBn 75 asuuu
J_ *ji, s r,n?uu550{?t 3 qilailud14tdo1jrvlurilsion,]:urda.i1u 5 nuuuu

o.z.z rnrucin'r:yr'or:rutj:cfifl6nrfl1unr:inur (nyuuurfiu 100 ncttuu : frqLtua'odruiaoac so)

! : v n ol rY': u #'l urj:: o I 3 n-r ua vu'urrufnn v uuu n-ld
)-

n"ruil::0.:yr- t {a:.rarl:vfivrBnrrnr.lnr:inur 50 aruuu

m'eu!::orn'z il:iunr:ninr:1{ro.ruvrvrti 25 nsuuu
t' | 4- v
9l?ulJito.iyt 3 t0 aaUuAuuafu'lltru,t 25 Rsuuu

u.0.utu.r

( rriur lnvoru )

ran.nRn.:n.nfi naaoaurot fi o.



tfl tufl fl 1:1101:au1r.l5ralfl 5n1 [ufl'l::fl tr)

ronl:fr1
rfl 6utinr:fi o1r6u1{iEBrBnrnlunr:inr*r

aSuuu

[9r'l

t.t.t i6nt:flnurriuN.ru randomized controlted trial 3A

t.1.2 iEnr:finurriuulu non- randomized controlled trial 24

1.1.s Gnr:fiarntf,uuuu Comparative studies uuu Cohort studies
(perspective)

18

r-r.+ i6nr:frnuT riuuuu Comparative studies u,uu Caserontrol

studies (retro perspective)

12

t.t.S i6nr:flnutiuuuu Descriptive studies wu Case report/case

SerIes

6

- fi r:anr:dnurd'ru cost effectiveness 10

- Uluan'l:fl nU1O1U cost efl ectiveness 0

- ,rfl'l:?l't post marketing surveiltance 10

IU! n'D1r1 st marketi 0

ud:1u :n. 4ivraonaumr {rifoun.il z t #a fi
ranar:iu:o.r'irH6fl ,i6udurril ru6o1na{ru6nrdsrnn an:el'r:-!16urfiu

iarqnrorn u'r,rril rdarflu n:c!?unr:H6fl uaynt!q n61111ll dotj{{ do
nr::sr"s {olirrfl d'rdu rn'u.l fu n-uat6rfi fildo

!a, ,
2.1 t1lUulytuLtau

u:TI.1

1,2.5

2.2

5.T{

d i-
luuu''tltlJa0xun1uu't ulul:lriursrysiodrlriau i lu q uill leiuri

n:oi, :.n.:rurBud, :.?i.43:,n uaci.r.6.iraruniuni
1,2.5

u r n firJ: vi6 n r: rfio fl rg urlu uftrqru n rrn rr.rdalor-rauu',rsYr siahlui ovnn

u"noultlu 25 nvuul
25

l ::.',&rerl-:tBnE;r-ritir*rn:iru:' 50.,

... ...t10

10

surveit[ance

- u'rJ:crGl:{ ururari.rn::oim:rgirwfl rgrrbikirrn:grunurndt
n1:u

- fi rJ:ci6an:ra.lrufl rgr,trqrunrnlu:rtriiondfl ,Yruriarorunr uav
frH6n to.:n:vyr:.:la,lo.l:&a1, (Green book)

- n' :;rTnr:nn:rEJ,rruf, rgvrrqornrnrf,uaran-nn*oio-nu: rrnvnj:a

{[r/{ trul

การประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) แนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อ

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่.....๑..../ ๖๔ จํานวน ๑๓ หนา



ton1561

3. t n:drfl uurduuutr uio fi ronar:il:avirH6nnirurflurdu e{6nlou

irft antuulnxi a9:9r'15uttla2fl u lfl ao!0lnul,laimu?n1] n:Jllun15
haou,a!n?uararunln do {{ donr::ci.r dorirul{niuln'urrYun"uar

duu:.rr-l

fr3UUU

tnSJ

25

3.2 n:nfuildarduuu y danliratala
3-z.t fi:raiio1,u Green Book 5

g.z.z fi :rudolu oran ge Book (:runr: 6nnitur{ararrYrXlmifi iarrrL

rvir rfi tnlun r:rirrio :"nur n"r-r aroiuur-ru)

15

u.o.vfu.i

(lriur !nvgru)
ft. nnn. :lr. nfiflaaoautfit llo

rnrudnr:fi or:rur ::Sn6arr'tunrrinur

l3i'&rea$udwnium*ar r r

a!uuur?lr rJ::tr6nrnlunrrinrn 100



nrurinl:f, o1:0naonlnruenrirurigli'rdn0

A!UUUm3l

t) rrn:gruinndurirurdrn'rg (Active Pharmaceutical

lngredient Specification) (5 actr1,J!)ua!r1n:61t.l

ar6nnlruriurdtiogrl (Finished Product Specification)

(10 nvuur)

15

z) nafi qoriarunrrmililoiu:ouanr:ira:rv'f

lcertificate of Anatysis (CoA)J torinndt
or"r arairn"q ( 1 0 nc uuu) ua gHann"ruriu rdrrio : ( t 0

Rcuuu)

20

3) (s data) 10

+) rioXaariuaquqrunrntoraf, nrYrud: ruafi aoinrrr
rGuu!fiu!n"u16' (comparabitity exercise ; CE) #oriu
ari:r"nqadrera6r (Biosimitars) (16 nvuuu) / Hafiqori

aa"r-rnJartiutririnq (lnterchangeabitity study : lCS) (4

nvuuu) / 1{lu1:.rriuuulrvd O acuuu)

22

I

6) anu cyr't.tn18,.]1yrt0ttlaflnun atunlylta{n1t!!
tJ: uavaaln

5

l,
1) tJln:611,ln1:Rafl u1n1!Juantnfu?l?0n1lyto lunfi Hanfl 1

[Good Manufacturing Practices (GMP)]: GMP r"nqntro"r

u1d1d'6u (APl) (5 nu[uu), 6MP ru6n:iruriurdtio;rJ
(Finished Product) (5 acu,it!)

10

2) lrn:orunt:16r:"nuittacfl :coluulqtlrldnrnodi6nr:
..ia
?l0 Lunltlfl !:nuluauntvnluu'l [Good Storaqe Practice

/ Good Distribution Practice (GSP/GDP)l

5

n r:hirin r:r,ra",r nr:r ru 5

n rurinr:f, o r:rurqrunt'rHh nrinrria'fi tinq tafl1t61

I n. rnal{l, n:glrqamlyrxen '6!ri 80

s) aafiqori{otird(rndications) uacralu{oU.!{
(Extrapolated indications)

l,. nru,ftrln:!1u1:{$relen 15

a. 5

6gu!ul2I 100



n 9n1:?{nTolla r}1 tlann ,g1t't?n0

ta01la1n![uu
taSr

5

5

4

0

5

rnrurinltf,nr:nrlaou Heirr-ruriuli,lin0

7

1.1.1 n:tirilur6'uuru

t) drr6.r usp 41, BP 2077, Ph.Eur.9 (2077), tP 6 QOt6)

au!a e

z) dr':6.r usp, BP, Ph.Eur., lP orjulyrin'jrrJ:snrr :vqn"r:r

l) drr6.: usp 39, NF 34, Bp 2016, EU ph.8 (2014), rp 5, Tp

2 afusnu{:cnrn :v 15'ru'1 r.fi. 2561

q) dr.:6.r usp, BP, Ph.Eur., tP orlJrri, njrJ:cn :c!ir'r:r
1 ' .(1. 2561

t) drlfu tn-house specification iaaondau-r generat

chapters nruri:vtilu USP, BP, Ph.Eur., tP ou-uri16n tt,ac

ICH Guidel.ines rlnri':ria u5odrl6u'r:rurialrJ,:crrftfi ltu
arrfin tcH au-r n

2) dr.rds ln-house specification daoonda.rn-u generat

chapters nrlvrr:r{u USP, BP, Ph.Eur., tp o!'r-ruirn.jr uac

lcH GuideLines rlnrF:da viodr,:6lrir:rurtoltl:vmln'riu
a!1ta tcH aritrrirn'ir

3) drl6.r ln-house specification daooadaln-u generat

chapters nrlri:vqlu USP, BP, Ph.Eur., tp arildrao uac

ICH Guidetines ur,:rirria
q) dr.l6.r tn-house specification nraonndolriu generat

chapters vrrrri:vq1u USp, Bp, ph-Eur., tp ariulrirn.jr uav

ICH Guidetines !l.t#tta

4

3

2

0

IE

n. nfun!1nrlruq n11${aB,0,lll 80

r: r nrg rur'n q 6u oYr rrdrdry Gctive Pharmaceuticat

ln gredient Specifi cation) uaurrn:gruarHnnYruriardrrio grJ

(Finished Product Specification)

15

t- t :Lrer:gruirrqfi rt]"xo]drfir! (Active Pharmaceutical

lnqredient Speciflcation)

5

1.t.2.r n:oild'iu n r:iuia'i1uer'r:'ru 1 (offrciat 5

t.r.z.z n:oiLildilnr:Yu:aduor'r:rar (Non-offi ciat

Pharrnacopoeia) raB''ry!lvryfi aLlir lCh

nti ofn.i"t Pharmacopoeia harmonization kiuri uSp, Bp,

Ph.Eur., lP, Ph.lnt.

5

5) d1.:Ar USP, BP, Ph.Eur., tP r5o tn-house specification ri
aoon a'o.r n-u tcH Gu ide Lines !,t.irir{o (dr.r6rraru

lharmacopoeia irun"u) yia biirana.r:dr.r6.:



n rinllf,o1:rulnrunrnflanri risli?ino
fr!uuu

ln31

tanl:a't

t.2.t n:driruroituuu

1) dT.:4.! USP 41, BP 2017, Ph.Eur.9 (2077), tP 6 QO16)

ouua160 uaJunlt nJvJtuuunlSuu'lua')

10

2) d1.!a{ USP 41, BP 2017, Ph.Eur.g (2017), tP 6 (2016)

ouualqFr uer u.rllloun [r luyrv r,u uuor'r: u u'l

7

l) dT.16l usp, BP, Ph.Eur., tp arirlyrinirrj:cnrfl :!un"lr'l
x1 1.6. 25 6 L ua cufr hluvrc lrJ'uuniiu arud:

9

4) d'r{6{ USP, BP, Ph.Eur., tp ou"drarin'irrJ:cnra :vqni:r
u1 r.A. 25 67 uoidrhildurihluvrc ru'uu$iriu sr

6

s) dT.16r usp 39, NF 34, Bp 2016, EU ph.8 (2014), rp s, Tp

2 ariunrurJ:cnra :vrlni:rur n.a. 256 ruacudlrluncrtau
ol'r:"t arud':

8

o) 6116r usp 39, NF 34, Bp 2016, EU ph.8 (2014), tp 5, Tp

2 orirntni:cnrn :crlnh:'rur r.a. zsotusiollrildufrhlu
rcrtauer:1iuur

5

1) drr6r ln-house specification daaoado,:flr-r general

chapters nrrd:vdu USP, BP, Ph.Eur., tp ou-1Jai14n Bac

ICH Guidetines rlnrhdo r,riadrld.roti:1urto.:rJ:crytartrfi u

aurtn ICH ar"lrirqn ua;ui'1t1urvrtulsliiuurud?

10

10

2) drr6.r tn-house specification daoonda.ln-r generaL

chapters nrlnr:v{u USP, BP, Ph.Eur., tp aulJai,tao Bav

lCHGuidetineslnu'rdor,t:'odr.r6loti:rurro.:J:crrntliu

arrtn tcH arireir 9r ltgu!$l ll,n !1 LlJyr! 11.] u u n'15 ! u'l

7

3) dr.l6.: ln-house specification nraaondatriu qenerat_)
chapters n1llr-:vulu USP, BP, ph.Eur., tp au"uuirn.jr uac

ICH Guidetines 4nu"':do r6odr,:6ln'r:rurtalrJ:vryrnfi rtu
arrin tcH au"r.rrrirn'ir uacurit u cru'sueirilarudr

7

4) dr.rdr tn-house specification n'aonna'aln-l generat.)
chapters erlur-:utl-lu USP, BP, Ph.Eur., lp ou"utrirn.ir uav

lcH Guidetines lnrirrio ra5odrl6.:ol'r:rurro.iU:cryarorfl u

alrt n tCH orju rirn.jr unlrildui'h1ur c ru'uu rriiu ar

5

5) drl5.r tn-house specification nJaanndoln'u generaL

chapters nunr:vulu USp, Bp, ph.Eur., tp arjrrrirn.jr uas

ICH GuideLines ut.ry'2ta

3

0

1.2 lrn:truahnRirudar;irrialJ (Finished Product

Specification ) m'an lolaielltft
10

10

t.z.z n:a?brldurd! \u",r . anlo1niatadl 10

t.z.z. t n:aildiunr:it:a. ler'r:rar (officiat

Pharmacopoeia)

10

t. 2. 2. 2 n : eihld'il nr::"u:a.:1usl'r: r ar (Non -offi c ia I

Pharmacopoeia )

O) dr.r6r usp, BP, Ph.Eur., Ip rltio ln-house specification ri
aonado.rrYr tcH Guidetines ui.rrir{o (dr.:6fl ars
p ha rmacopoeia :'u riu) u:'o Lin'ronar:dr,: d,r



m6ulin1rfi n1:ru1Qrun1fl enri eiulirx-n0
nsuuu

(9tu

ton'15a1

2

1) tuu?un'15flaqLnulnu 2.5
)z)jlruulrnlr aotou?flu 5al'la9r.tot 1.rloou'r{lrul 0

3) hiuaor w
f,attut

1) nr.!n'u API Specification a:ljylnrfJdo ?i{ra.r Supptier

tt,a u Man uf actu rer ua sn-n r: uao u all:rj uutrn"r nt u n tiu
rh{o Physicat description

7.5

2) n:.:rY1J API Specification a:uyrnrir{o tal Supptier ria
Manufacturer uavfi nr:uaaualuErJriolart.rrJilrru
(Quantitative data) uia n'rmt onril rhdo Physicat

description

6

3) nr.rfru APt Specification a:rvrn#ldo ,ionro s.rppti",

[as Manufacturer urifinr:uan.raalu: [ur tonforms,
Compties, Not detected, t{ZA' unri! rhria physicat

description

3

4) ,r:.:rYl.i API Specification o:u4ntirrio ta.r supptier ,r,rio

Manufacturer usiinr:uan.:Ha1u:Jurt'Conforms,

Compties, Not detected, N,/A' unriu rirria physicat

description

2

5) nr{n"lr API Specification a:rLvrnfr{o to.l Supplier r,t:'o

Manufacturer l&i hrirt'orir6'rgorun'r:rur niu Assay,

Related compounds ltr.rdu fi nr:uanuallgrJuur.r

'Conforms, Compties, Not detected, l.VA'

0

6) er:.:rY! APt Specification Uifljullnr'i{o ror Supptier

l,lio Manufacturer

w
It717tU1

t) riu nr:afrslro'arrYu ?q

2) l!r!u an'l:tlan[nu1flu :ouao,!ou1{Lnou'l.tur.: 0
g) lriuarx u

flo11nl1

lafi ao{nr,:nrruri.rdaiutallanr:irn:r;ri [certifi cate of

Analysis (CoA)J

20

z. t rarirdoit:a,rHanr:iro:rzdro.:r-oqdrn"rurdr6'rx [coe
of Active Pharmaceutical lnqredient (APII

10

z. t. t fi)triQa'aiu:al anr:ira:rcrila'll"noa'ud:ordr6'rysrn

1, :',Bvt u ar a FlSn 0 0r [a J L5,:.r 1Lqia n r i''1

. ,.9 JBOn O t lAV n

2.5

2. 1.2 111.J.160:!:a{$rafl 151tn:lJl.rtD,r?9rtnum?u1A1ofu 6a,
to otatut

7.5

z.z rarilioir:0.:ean r:irn:rs{rs,ru-rdtit:rj [coe of
I

I Anatysrs ol t-tntshed Productl

10

U1 2.5



tonl:nl
rn ?inl:f,o1:ru'l6rurl anrY.ur{uli2insr asuu!tn!

1) er:{n"u Finished Product Sp€cification lnrirria uavfi

nfi uao{ ah:Utio{ati.rGurru (Quantitative data) uia
n"rmtuntiu ra'rio Physicat description

7.5

2) nt{n"u Finished Product Speciflcation vrnriria udl'

nr:uanitlall:Uutru'Conforms, Compties, Not

detected, ttlA" 0nriu ra1{a Physicat description

4

3) Er:.rrir-r Finished Product Specification r1nr,t'rio uilu
u1todldrunl:J9!-1:1Ul Ltiu tusay, Retated compounds

liudu finr:uan.raalul ttuu'conforms, CompLies, Not

detected, lyA' rio anrila:rclinr! Finished

Prod uct Specifi cation Lia:urlnri:{onrrLvrrduvrc riau

Wfiottu'r

r) finr:anur Long term stabitity lidJnlr AsEAN
.t"

burder.rnes a:u01uu1yln'tl]luo L?!uaa1fl [acll}il10n.]:
;e -060ua:u0?u91T:Jnlt'lu1 a]{a{ ou1.tu0tJ 3 nlStJaql

5

z) finr:finur Long term stabitity rfi1rhn,u ASEAN
l"

buroer.rnes a:'U01qg1ytn1xun L?UUOatn Uq!x1tOn1:
roaatrLin:rrirunr!oir1u.r?idd1.:ai

3

3) finr:f;nur Long term stabitity lririuhnTr ASEAN
,. i.

buroe(rnes Unfi fl U1a:U01t U1ltn1,I4uol?tuaaln LlaJI

lh'fonr:ynaoln:udrumrol"r:,r0rddri6.r

I

q) finr:finur Long term stabitity lririulinll ASEAN
.r f "burder.tnes fr nBlfi:1J01ut,1yln1xufr tiuu0aln un!f)to

0

t ) i{ala nr:fl nurarrunrsr":,rruvrtol{nr:Ld:cuJuronar:

5) bifironar:nr:ilnur Long term stabi

fl1fllJU',',tfi:Ufl1l.t naltaYalu

Wf,ot'tut

5

z) fi ria{anr:fl ourarrun{o"rtrucLtnldnruvt':vu]luranar:

nin"uur usrtin: fla15ACa1tJ

_r) urut antfi nurRrrrarn':rructiol{ 0

-

I

z.z.zyu"':f oir;:o'rnanr:irn:rvfmsrurdrril:um'anda
lnlawl,t

7.5

*afi 6t1iqunrunr:fl nnrarrmld': (5tabi[ity data) 10
a ). c. e d

J. 1 nlfutr''r]1i1L1JLJoO{Un't1tuc.tFr't,UruuLUO Lt (ln-use
dJ

stabiliry) ni! urin urfiaauriaul{ fi$,u ltbllddrulrl
zauda i.2

10

I :.t-r nr:fin.or Lonq term stabitity tdaniolnlardt 5

3-1,2 nt:flnB1 ln-use 5



norrinr:f, ot:rurarunr ardndrur{aririnn
n!uuu

$tl

tan15a1

l) l'nr:flnur Long term stabitity ltul n'uJ A5EAN
f.

Gurdetrnes n5u01gu1vln1$uo!?uuaaln uacu )10fl1:
4e -?lnaouR:uu?1]n1!n'l:''tu'17t01.!a{ ou1.!uou 3 :t]nltnan

10

2) n'nr:nnur Long term stabitity rtul nrr: A5EAN
J"

Gurdetrnes n:!0'lUUlynl!41rO11UU0a1fl UacilX1lOn1:
,.i v -yoaauR:u011Jn1!n1:1u1va'1.r0.: u0rlun:u 3 ?un1: an

8

3) n'nr:finur Long term stabitity Lfluufl'uJ ASEAN

Guidetines n:uoluuldri'uunliulaarn uoifi y'rrionr:
)e ^TOAA! UrR:U02lJ91'l!n'1:1U',lYlA1.tA.!

4

4) finr:finur Long term stabitity lririul fl1u ASEAN
,. J.

burder.rnes llfl alnuln:!a1uu'171n1!ruoL?uuaaln lrac!
fe -1,,l210n1: naoun:ufl ?un1!n'l:'tu1yr01.!o.r

2

5) u'nr:f;nrr Long term stabitity ldrfld nrr: ASEAN
a i"

burdetrnes fi nulnlU0'lUU1Y]fl 1'ru0 tlUUAAln UnI',t?1O
J, .

n1:vrna0u urRtu0lu911lto1t'tgTla1.!0.t

0

6) Liiranar:nr:dnui Long term stabitity a
flo11tu1

4

1) uaon vtfiurul uacirawcr!'u!u160111g 'n{aqi' i]'11.1

2)Liuao.:vrvm'ur.rurr,tiofi ratrvru'uuurfi u'aoruvrtu
'ufl6n"

bl
frottut

4.2.t n:airfluard'uur t dtWltuhlaaula l.z.z

1) u'guornahfnruaruvfl ::lJn,r:o1,t4t:ua!
u1 ?1rnuB'l2r-nrlfl6'1una-.! jrufl-u EMA mc US.FDA iu:0.:
rtr Biosimitar uacd.ra!aoruulunr:i!:or

16

16

z) kiYr rndrfn.:rrnrucn::rJnr:aiwr:ttav
ur irriuirr"nnndruaa.ldrun'u run ra.:'a us.rDA fi.r:s.:

tfl u BiosimiLar uacri.!n{aoruclunr:iu:al

1J

3) l,Liuui'1fla1ufl.l'lun cntSufl.t5a,l 1:uav
U1 ?'r naluaa.l

10

3.2 nr:finvr Long term stabi[ity 0:du1?rrlddrrtud'glfi

sta bitity) ra'anf,a?adard.r

10

daqlaalir:aq:rqrunrn?ara6qn'rur{ 22

4.1 nrlfia'rfnruorur:
nir,rali

4.2 eafi 4orin:t:rGtrufior:riuloi (comparabitity exercise

: Lh) 11:0lUlJU1t2?9tfi AAlUaai (Biosim

ula

16

I q.z.z n: nfhfuiursiuuur tE a n lah lo nd,t



tofl1:61
nrur{nr:f, or:rurqrunlta6nnludardrdno

a!uuu

ttr!

6

s) r:'ioXanr ru rGut tfi ut n"uloi (Com pa rabi lity exerci se :

CE) riuultlinngruulJU U:vnouo?u Non ctinical studies:

PIVPD, Toxicotgy u,ac Ctinical studies : Safety &
*e! te-

tttrcacy 1ll,o5un1:n 1l l!'t1ta1::uouu:J tyrplyr !ot!n1:
a Thai JournaI Citation lndex Center (TCl)0

3

6) l'doXa Ct;nicat studies : Safety & rfficacy dtdirnr:
v -.1 ,-

n-fr !rilu?r:ar::!d'!u'ru1r1n-i=l6iunru:r11u!1udo!a
Medtine

4

7) !'ioXa Ctinicat studies : Safety & rfficacy dtriiunr:
.t !-

sr-fr rr[ lurr:ar::vd'url:clynfr ld'r"unr:u:rqlu!tuda{a
Thai Journa[ Citation lndex Center (TCl)

2

a) l'rioXa ctinicat studies : Safety & Effi.".y dtdr'un1t
4. a lv- )9r11! tu',tlta1::VOUlJ:CtyriT !OtUn1:U'i:n [U61U?OXat

fiot:ni (peer review)

I

e) lrifirioXaarrulGa!rvr'surYtltd' (comparabitity exercise

: C e ) rYu u ri:isloor'u uuurSoLirfl u aririn on drua ar raiafi

{aua ctinicat studies rildiu n r:n'*rn1u: r:ar:dLjn'fitrg
firr:ni (peer review) CtinicaI studies

0

4.3.1 n:driruleixu! u ltblldfnthlnavfa s.l.z 4

r) r'toXaaa"r-rnJduuuririnn (tnterchangeabitity study :

ICS) rYu0ririnqfruuuu ddrrin.rrunlurn::!n.t:01?tl:u,as

uriu:0.! (6nrr{unr1y u io nurartu)

4

u1i?infl (lnterchangeabitity study :

ICS) n"rurir:"oqdluru rtdrfn.lrunzu"n::!fl ,l:0.t,t,t.l:uac

uriu:or :'run"u I MA mu US.FDA iu:o.rnr:aa't-rt arau

- ,i
2) !tA!aaaU[1]aflu

u'lt2 ua v ri{ n {ao ruclx n r:iu :a.:

3

auartrion (tnterchangeabitity study
tCs) rirtnir{nqeiuuu,,'d,,rino'',rorr"fl ::!ni:o1tt1:uav
ariu:ol iun"u EMA x;a US.FDA :"u:0,:nr:aa'tr atuu

-AJl !fla!aaal lrl la

u.tt21t) qa v ri.i a.ia nruulrn r:Yu:a.:

2

o.J
4) Ulr0!aaauLuaul-Ju rtrfnq (lnterchangeabitity study :

tCS) rYraririnqduuuu ddru-n{ruarucn:t!ni:o,nt.l:uas
sr:-u:a.r (hiln'finufllraulvru yio aurorts)

1

v..j
5) !ta!aaa!tuauu ard:l"nn (lnterchangeabitity study :

stuuu!lL5) n!u1t2
0.5

- ,i
6l ]&!l0taaaur!a ulortriqo (lnterchangeabitity study
ILS) NUU lJUU1l

0

q) itorarrrrurGatrfi uun"u16' {comparabitity exercise :

CE) nuu'l{?'rnflnuuuu l.J:unouq?u Non ctinical studies:

PIVPD, Toxicotgy uat Ctinicat studies : Safety &
.ai rv - -a y-

ttlrcary vl !o51Jfl ltn1Il]1r lu?1:a15tcnuu'tlJ1t10rT !atun'll
u::nJ!!iu1lo{a Medtine

ity study :

I

4

q.a.z n: o-r'l*flriurdu w\) tdanielrdgnrlt



ionl:61
nsudnr:f, or:rurasunrnerindrutiari':dno

fr!uuu

lgllJ

t) tolunl:u:r10qtu!qtu1L:.rr:uu[111ru loun !:.r?{u'r!1a

oHrain:oi, I:.:rsrura:rrLrSuo', I:.rnurr-iraAitlr uau

I:rnoruraa.rrarunilvri uia rnal{lu:n.nfi naoqaurnr

urudrrf, u:cucrralLior;rn'jr z t lquhirnuiiqrario.rGuu

!flu?flunfun1 01

2

z) mura{a 0

(lndications)nl;irl-nfl fl cfl rir.Jfl 1:aiwlruacu'r1) !flau
iu:a.r wirn'r urtrin qdu uur

8

z) fi {atird (tnoications) Bavnr:turaiorj.:d (Extrapotated

indications) rrdttt'nR cnr:!ntlo1t41:uacuri!:g.! ryiln-u

urtr:"nnduuru

4

5

:) irioil.rd (tnoications) vidrrinnruvn:: n1lo'rultuavul

lr-llo{ uasn?1u1t ??nn91,luu1j

C

1) n:{fl 1 rl:vdlq6ua-nuructartra.:ur 9.1',]U

Jr
z) 1!9r: i9tltrYt: ut LlJfltuanufl.litaflluto{u1 bi

f,o,;rut

t) u:: ru::orYrurin:.:ntrn':v{l Finished product

specifi cation 1ut::gYrurirlo.rrYlua.r (n:61:urn:rrurndt

n'rir.r:cu) rla.rriunlu{l (n:di'urn:ruur#tniir.::vr1) r1n1

njrutiau (viaUampute/uaan/n?o)

2) r-r::{ur::lrYruriot:rntrnt:vr]11 Finished product

specifi cation ltJU::1n"rurirlol ril ua.r (n:alurn :muura"r
sirir.r:vu) rJo.r n-rnludu (n:rilrn:rrutrl dtol'riu:vr1)

ronr u'nrir ulr,t (nrior)

2

a) r.r::111u::yiru{lrimlqtrrld:cdu Finished product

i!
fl1.]a1!

14:0ton d 1]a.i fl ua': n: 1specificat ( uurdtsr" :l.J,,]

: nLA 11!tU 'l9r: 6t(n: )

ut

fll1XtU7

6.3 nrtuvl::oddr:aYaar t::lnlruduavaarn (package &

tab eltn s) rd a n lale larf, o
1

1 ) nrtulur:n uavoaln l':rgavr6uoa:utrnt:vqlu
Finished Product specifi cation ua"{ar:an:.rnrlvr'du
rcriauur

1

2) nrtuvr::o riaaarn fi :rgavrduaR:unrunt:vlllu
F in ished P rod u ct s pecifi cation ou rdorf o n, o raurt'f,
ylvtuulJu'l

0.5

3) n rtuvu: : 1 uacoa rn !':r uac ro'uohiff ]tn ru?i:c\jlu
Finished Product specifi cation uso rioXalrioxrrr.,irtiiu
rctu'a!ur

0

6

ufl.: ltrD LcUltlLJ rl1. lthaaEautot

4.4 11u 4 2

^ ., ,!, .. e ,!
RAl\aAUtOU'rt (lndications) lta!rfl 1u00u'r,1, (Extrapotated 8

)anvfltcv'lsn'rurl1lla{&anr'rtufl atu'1'l*.tla.:r1t L13xr5ayl

uavaa'lf'l

6. 1 a"nr*ructar aqn'turi

(Primary Packaging) 36.2



tan156'l
mrudnl:f,n1: lirurrrt aarY riali2t'nq 6SUUUtn!

)- -6.4anufuvYtl{nlBnl lanHanfl nn'l!uslJ::nraN{au1

!::lrYruriuacoaln lririaLirfi orJ:cr6urCo.! LA5A drugs

(Look Atike Sound Atike) ri"u;r.luruarnJu'oglul:lrruluta

tdanio1u,lalyiflt

1

r) Lirio1firfi n!:vrdurCor LAsA drug, 1

z) riobirfiorJ:vrdlrCan LAsA drugs 0

t) ldiunr:ir:or GMP-plc/S n'tn ptcls participatins

authorities t/lio CGMP

5

2 ) loi:"u n r:ir: oro rn wHo{up rio rfi uu r?ir luxlronl
rnJa'rda.rrYu ept

4

3) ld'iur:iu:omrn wHo{Mp raiarfigurvir Li:vu
'nrrodorol

3

q)kiiunr:iu:a.r GMp or nrj: 
= 

ryrR rilrisr 1uu!rqr'
)i-
lfltl2,Uorn API

2

s) ldirnr:iu:or GMp n'ln ivryrnriaran lri:vr-ruurn
rotn!

1

7

o) triiur::"r:0.: crap dr,rlnarariouiu :vntn:tnt uav
A,

uJ!10n6'r:uao{n1:uutanaolu

o
'1:

Ufrottut

t) ldiunr:iu:ol GMp-ptc/S n.ln pl?S participating

authorities rio cGMp uas/ria uu'liloiu:slldnniruri
(Certificate of pharmaceutical products) n,ln plC/C

participatingauthorities11JxrJinuryrtnuorrra(n:dtrr

u:rr{l)

5

z) ldiunr:il':ol GMP nlnnrucn::xnrio1141:uasul 4

3) loiiur:il:as WHo{Mp ra{ rvrunaiHin lurarr
rd u r to{ ri! Fi n is hed prod uct uu"zr;u rlioarr-u, uo

a'qrrirud (Certificate of pharmaceuticat products) lu
.t,trnn urrttauous (n:dfl rdr [d1)

4) kiirnr:ir.l:ar wHo{Mp llu 0

riouittl:c filfl Llau

Wf,ottut

a![uu:r!l n. mnrrirnnrgruqornrnl6nnifur{ 80

t. rnrud:nnrgrul:.r.:ruerdn nr:#vinu,t ua?nt:niun,rJUl 15
)a

r.J"rertGlu lt {.r1l]Hang1f,1t114fi n t- ru5vr?6n1tylfl Lunl:iJanul

lGood Manufacturing Practices(GMP)J

10

1.i Certificate of GMP Active Pharmaceuticat

) tdaniolalasdt
5

1.2 Certificate of GMP Finished product danlolala
,rn,

5

S) kiiur:iu:o'r GMP-ptC/S xio wHO-Crrltp n'rltrro,ort,



flan1:Ft1
nrudfl 1:fia1iru1f, runln efl,Y ria1fi?x-no nSuuutf,u

t) ki:'rn'r:il:al Gsp-plc/s rac GDp-pt?s n1n

r.rrirumuir-r:olyi liiodo niu scs, BSt lourfluflr:iuras
naanvir.rkiq!vnu

5

z) 16':"rnr::"r:ar wHo-Gsp mv wHo{Dp ninudxu,!11.1

:"r:oli,rtrirudoo'oniuSGS,Bstlourfl unr:irl:o.rstaonrils
ldqrJvrru

4

a) kiiunr::"r:ar GsP-P|C/S uar GDp-ptvs n'ln
.d. i du?unluiu:arrrltrona Ltu SG5, BSt !our!uni::1ro.i

lrlnaaovirs

3

q) kiiunr:rn:os wHo-GSp mc wHo-cDp ornr4 rs.lru
ir:orfi rir rtdodo rdu scs, BSt lpr u rtun r: :-u:orhjn a oo

!vru14?.i

2

S) kiiunr::"r:as cSP-PIC/5 uac GDp-ptC,/S n,lB
i, J -14111u.r'tl.Jiuia.iyt1.l'tttofl a Ltu SGS, BSI

1

o) kiiunr:ir:as wHo{sp uac wHo-GDp ornurirulru
- ;, 2 - ,
r1J:o'ryru'lrtaoa trl] SGS, BSI

1

z) 16':"rnr:il:ourq:oruar:rfi u:huruacn:voraSlldr
qrr:^r'rsr:ilr tso 9oo1 ornyri:s.iruiu:orfirirrdao'a rdu

sGS, BSI

1

2

8) hldirnr:ir:ar csp uau GDp 0



tan15n1
mrueinr:fiolrful6{url anli6uriuli??-n0

J- . r-
a-otoulousr:.r fr6 o riold'a g q': n ua v1a1al3 n r:

z) firiiufintadouo:{ uqififleiaurn yioll1a1olu n r:
rinr:
J) ttJ ry5lJil9rtolj[9]u9r5{ l utua:flnna 5anoflou1fl

v:a LilLnu9roaonumu

3) :"t nj6ou u rrio u n'jl 80% nuo'{rjr-lJ dduufi u6'r yiolri

1

$a

1)

2)

3

2il
1lJ LtglUOUnl',l$:AL ',ln1l 2 |

1)

1):u

sn'ir r t

z) iurlaruuur!r{?iru 80 - 99%

l00o/o

6SUUUIB

2

1,

0

1,

0.5

0

2

1,

0

u.a.ufu,i

(rr?ur $orvgru)

rn. nnfl, tll.,tl- aagaarot tra.

I ft1ttvt5n15ua.ln1:?r'ru

l, i;rr aeun"irdn r*ii{ii6blai.irralJ rdarde?rdarrr,r

i

100

W


	จริงเอกสารประกาศเชิญชวน
	ราคากลาง001-64
	จริงเอกสารประกวดราคา
	คุณลักษณะเฉพาะของยา01-64
	การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)01-64

