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รายการที่ 1 

คุณลกัษณะเฉพาะของยา sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag 

1. ชื่อยา sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag 

2. คุณสมบัตทิั่วไป 

2.1 เปนสารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไมมสีี 

2.2 ประกอบดวยตัวยา sodium chloride 0.9% ในน้ำสำหรับเตรียมยาฉีด (โดยปราศจากสารตานจุลชีพใดๆ) 

ปริมาตร 1000 ml 

2.3 บรรจุในภาชนะชนิดขวดแกว Type I or II หรือภาชนะบรรจุพลาสติก ขนาด 1000 ml สำหรับใชครั้ง

เดียว และมี scale ระบุปริมาตรที่อานไดแมนยำและคงทนถาวร ไมหลุดลอก 

2.4 ภาชนะบรรจุ  

- ใบรับรองคุณภาพมาตรฐานของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑเภสัชปราศจากเชื้อตามมาตรฐานผลิตภัณฑ  

อุตสาหกรรมมาตรฐานเลขท่ี มอก.531-2558 จากหนวยงานตรวจวิเคราะหของราชการ เชน กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

กรมวิทยาศาสตรบริการ รวมทั้งตองมีเคร่ืองหมายมาตรฐานไวที่ภาชนะบรรจุ 

- เปนระบบปด สารละลายสามารถไหลออกไดจนหมด โดยไมตองใชเข็มแอร 

- จุกยางที่ใชตองเปนจุกยางสังเคราะห และมีใบรับรองคุณภาพมาตรฐานตามตำรายาจากหนวยงาน

ตรวจวิเคราะหของราชการ เชน กรมวิทยาศาสตรการแพทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ) กรม

วิทยาศาสตรบริการและอ่ืนๆ 

2.5 ฉลาก 

- บนกลองบรรจุ ระบุชื่อยาหรือชื่อทางการคา, สวนประกอบ, ขนาดความแรงของยา, เลขทะเบียนตำรับยา, 

เลขท่ีผลิต, วันที่ผลิตและวันหมดอายุชัดเจน 

- บนถุงบรรจุ ระบุชื่อยาหรือชื่อทางการคา, สวนประกอบ, ขนาดความแรงของยาความเขมขนของ

สารละลายในหนวยของ mOsmol/L, เลขที่ผลิต และวันหมดอายุไวชัดเจน 

3. คุณลักษณะเฉพาะ 

1. รายการเวชภัณฑยาท่ีมีขอกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะหจากเภสัชตำรับใด เภสัชตำรับหนึ่ง โดยเปน

เภสัชตำรับเดียวกันและฉบับเดียวกันดวย  ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนตอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง

สาธารณสุข ทั้งนี้เภสัชตำรับที่ใชอางอิงตองเปนฉบับท่ีเทียบเทาหรอืใหมกวามาตรฐานเภสัชตำรับใดตำรับหนึ่ง ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ลงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562) และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุตำรายา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลง

วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2562) แบงเปนกรณี 

ก. รายการเวชภัณฑยาท่ีมีขอกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะหระบุไวท้ังใน finished product และ drug 

substance ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพตองเปนไปตาม finished product specification และ drug substance 

specification ที่ระบุไวในเภสัชตำรับดังกลาวขางตน 
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ข. รายการเวชภัณฑยาท่ีมีขอกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะหระบุไวใน finished product หรือ drug 

substanceอยางใดอยางหนึ่ง ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพตองเปนไปตาม finished product specification หรอื  

drug substance specification ที่มีระบุไวในเภสัชตำรับดังกลาวขางตนหาก finished product specification 

หรือ drug substance specification อยางใดอยางหนึ่งนั้นไมไดระบุไวในเภสัชตำรับดังกลาว ตองมีมาตรฐานอยาง

นอย ดังนี้ 

1) ขอกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะหในตํารายาของประเทศท่ีเปนสมาชิกของ The 

International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of 

Pharmaceuticals for Human Use (ICH) หรือ 

2) ขอกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะหผูผลิต (In-house) มีมาตรฐานไมต่ำกวาขอกำหนด และ

มาตรฐานท่ัวไปของการวิเคราะหที่กำหนดไวในเภสัชตำรับเดียวกันและฉบับเดียวกันดวย สำหรับรูปแบบยานั้น ๆ 

(General requirement for dosage form) ที่บริษัทใชอางอิงในการจดทะเบียนตอสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยากระทรวงสาธารณสุข  

ทั้งนี้บริษัทตองย่ืนเอกสารตามขอ 1) หรือ 2) แลวแตกรณี ประกอบการพิจารณาดวย 

2. รายการเวชภัณฑยาที่ไมมีขอกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะหทั้งใน finished product  และ drug 

substance จากเภสัชตำรับใด ตำรับหนึ่ง ที่เปนเภสัชตำรับฉบับที่เทียบเทาหรือใหมกวามาตรฐานเภสัชตำรับใด ตำรับ

หนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ลงประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2562 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ใหใชตาม finished product specification และ drug substance 

specification ที่ไดจดทะเบียนตอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข      

3.1 Finished Product specification : Sodium chloride injection (USP 39) 

ขอ Test Items Specifications 

1 Identification test Meets the requirements 

2 ปริมาณตัวยาสำคัญ 95.0 – 105.0% labeled amount of sodium chloride 

3 pH 4.5 – 7.0 

4 Sterility Meets the requirements 

5 Pyrogen test Meets the requirements 

6 Bacterial endotoxins NMT 0.5 EU/ml 

7 Iron NMT 2 ppm 

8 Heavy metals NMT 0.001% 

9 Particulate matter 

- ขนาด ≥ 10 µm NMT 25/ml 

- ขนาด ≥ 25 µm NMT 3/ml 

Meets the requirements 
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3.2 Drug substance specification :Sodium chloride (USP 39) 

ขอ Test Items Specifications 

1 Identification test Meet the requirements 

2 Assay 99.0 – 100.5 % of NaCl (dried basis) 

3 Appearance of Solution Meet the requirements 

4 Acidity or alkalinity Meet the requirements 

5 Arsenic NMT 1 ppm 

6 Sulfate NMT 200 ppm 

7 Iron NMT 2 ppm 

8 Bromides NMT 100 ppm 

9 Phosphates NMT 25 ppm 

10 Potassium NMT 500 ppm 

หมายเหตุ 

- กรณีที่จดทะเบียนแจงการเวน (waive) การตรวจสอบวิเคราะหรายการใด ใหย่ืนแสดงเอกสารดังกลาวที่ไดรับ

อนุมัติดวย 

- Drug substance specification พิจารณาจากใบวิเคราะหของผูผลิต drug substance หรือใบวิเคราะห    

drug substance ของผูผลิตยาสำเร็จรูป ฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งมีการตรวจวิเคราะหครบทุกหัวขอที่กำหนด 

- คุณสมบัติทางเทคนิคขอ 5 และ 6 อาจเลือกขอใดขอหนึ่ง หรือท้ังสองขอก็ได 

4.เงื่อนไขอ่ืน 

ผูเสนอราคาตองย่ืนแสดงหนังสือรับรอง พรอมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารโดยผูมีอำนาจ รายละเอียดดังนี้ 

4.1 เอกสารการไดรบัอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาเพ่ือจำหนายในประเทศไทย และสำแดง (declare) แหลงผลติ 

4.1.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ไดแก ทย.2 ทย.3 ทย.4 หรือ ย.2 แลวแตกรณี 

4.1.2 ใบคำขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พรอมรายละเอียดหัวขอการควบคุมคุณภาพ

ของผลิตภัณฑตามที่ขึ้นทะเบียน (finished product specification) และขอกำหนดคุณภาพของวัตถุดิบ (drug 

substance specification) 

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา 

4.2.1 กรณทีี่ยาผลิตในประเทศไทย ผูผลิตตองมีสำเนาภาพถายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม

หลักเกณฑ และวิธีการที่ดีในการผลิต PIC/S(Pharmaceutical Inspection Co-operation)โดยหนวยงาน PIC/S 

participating authorities หรือมเีอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ดีในการผลิตยา

ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีความสอดคลอง และทัดเทียมกับ

หลักเกณฑและวิธีการท่ีดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับลาสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการ

รับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
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4.2.2 กรณทีี่เปนยานำเขาจากตางประเทศ ผูผลิตตองมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) โดยหนวยงาน PIC/S 

participating authorities ฉบับลาสุดตามรอบการตรวจสอบ โดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หรืออายุตลอดชีพแลวแตกรณี หรือมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีดี มาตรฐานอ่ืนท่ี

สำแดงไดวา มีความสอดคลองและทัดเทียมกับ PIC/S ในการผลิตยาในหมวดยาที่เสนอขายโดยมีหนังสือรับรองจาก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส          

4.3 เอกสารคุณภาพของยาที่เสนอราคา 

4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑยาสำเรจ็รูปของผูผลิต (certificate of analysis of 

finished product) ในยารุนที่สงเปนตัวอยาง 

4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (certificate of analysis of drug 

substance) ที่ใชในการผลิตยารุนที่สงเปนตัวอยางทั้งของผูผลิตยาและผูผลิตวัตถุดิบ 

(*** หมายเหตุ : กรณีเปนยากลุม biological products ตองการ COA of Drug substance ของผูผลิต

ยาเทานั้น/ กรณียานั้นเปน Sterile water for injection ไมตองมี COA of drug substance ***) 

4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธระหวางรุนการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (drug 

substance) ขอ 4.3.2 กับรุนการผลิตของผลิตภัณฑยาสำเร็จรูป (finished product) ขอ 4.3.1 

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability ตลอดชวงอายุของยาที่ข้ึนทะเบียนไวกับสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 

4.3.5 กรณีเปนยากลุม biological products ที่เปน vaccines, blood products ตองมีเอกสารรับรอง

รุนการผลิต (lot release) จากกรมวิทยาศาสตรการแพทยกระทรวงสาธารณสุข 

4.4 ตัวอยางยา ผูเสนอราคา ตองสงตวัอยางยาอยางนอย 2 หนวยบรรจุภัณฑ ซึ่งเปนตัวแทนแสดงรายละเอียด

ไดครบถวนตามที่กำหนดในหัวขอคุณสมบัติท่ัวไปขางตน     

4.5 การประกันคุณภาพยาที่สงมอบ 

4.5.1 ยาท่ีสงมอบตองมีอายุใชไดไมนอยกวา 1 ป นับจากวันสงมอบ 

4.5.2 ยาทุกงวดที่สงมอบ จะตองสงสำเนาภาพถายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหยารุนที่สงมอบ 

4.5.3 กรณทีี่หนอยราชการทำการสุมตัวอยางยาที่สงมอบ เพื่อสงตรวจวิเคราะหคณุภาพหนวยราชการจะ

ทำหนังสือรองขอตัวอยางโดยผูเสนอราคา (ผูขาย) จะตองสงยาเพิ่มอีกตามจำนวนท่ีหนวยราชการสงตรวจวิเคราะห      

และเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เก่ียวของในการตรวจวิเคราะหคุณภาพ กรณีท่ีพบวายาไมเปนไปตามคุณลักษณะ

เฉพาะหนวยราชการขอสงวนสิทธิไมรับพิจารณาการเสนอราคายาดังกลาวของผูขายและ/หรือผูผลิตในครั้งตอไป 

4.5.4 ผูเสนอราคา (ผูขาย) จะตองรับเปลี่ยนยาเมื่อยาใกลหมดอายุ หรือเม่ือเกิดการเสื่อมสภาพดวย

ประการใดๆกอนกำหนดโดยไมมีเงื่อนไข 



 

(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการฯ 

         (นายวิโรจน  วิโรจนวัธน) 

 

(ลงชื่อ).........................................กรรมการ 

(นางสาววินัดดา  ชุตินารา) 
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         (นางสาววาทิน ี บุญญรัตน) 
 

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 

        (นางสาวสุพัตรา  แข็งกลาง) 

 

(ลงชื่อ)..........................................กรรมการ 

(นางวิสุทธิพร  สรอยสวุรรณ) 

 

(ลงชื่อ).......................................กรรมการ/เลขาฯ 

             (นายธวัช  สุขสถิตย) 

 

4.5.5 กรณเีปนยาที่ตองเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซยีส ตองมีเอกสารแสดงและรับรองวา มีระบบ

การเก็บและจัดสงยาเปน cold chain system ที่ไดมาตรฐานตามหลักเกณฑ Good Storage Practice (GSP และ 

Good Distribution Practice (GDP) 

4.6 เอกสารอ่ืนๆ 

4.6.1 กรณยีาที่เสนอไมใชยาตนแบบ (original drugs) ตองมีหนังสือแสดงการทดสอบ Bioequivalence 

ของยาที่เสนอราคาเปรียบเทียบกับยาตนแบบ โดยวิธีการศึกษาตองเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการศึกษา

ชีวสมมูลของยาสามัญของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ขอนี้ระบุในกรณีท่ีตัวยาสำคัญ

ของยาตนแบบขึ้นทะเบียนกอนป พ.ศ.2535 และเปนยาในกลุม ดังนี้ 

ก. ยาที่ระบุวาอยูในกลุม Biopharmaceutics Classification System (BCS) Class 3 หรือ 4 

ข. ยาที่มดีัชนีการรักษาแคบ (narrow therapeutic index drugs) 

ค. ยาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศวาตองทำการศึกษา Bioequivalence เชน 

ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน zidovudine (azidothymidine,AZT) ยาในรูปแบบยาที่ดัดแปลงการปลดปลอยตัวยาสำคัญ 

(modified release dosage Forms) เปนตน 

4.6.2 กรณเีปนยาที่ตองละลายและ/หรือเจือจางกอนใช ตองมีผลการศึกษาความคงสภาพหลังการละลาย

และ/หรือเจือจาง ในตัวทำละลายตางๆ ครบถวนและสอดคลองกับเอกสารกำกับยา 

4.7 ผูเสนอราคา (ผูขาย) ยินยอมใหยกเลิกสัญญากอนครบกำหนด ดังนี้ 

4.7.1กรณีผลการสุมตรวจวิเคราะหยานี้จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 ไมเปนไปตามมาตรฐานขอกำหนดในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

4.7.2 กรณผีลิตภัณฑยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากทองตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในชวงเวลาของสัญญาจะซื้อจะขาย 

4.7.3 กรณพีบปญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑท่ีอาจสงผลตอประสิทธิผลและความปลอดภัยตอผูปวยท่ีไดรับ

ยา 

4.8 หนวยราชการขอสงวนสิทธิ์ไมรับพิจารณาผลิตภัณฑยาที่มีประวัติถูกเรียกเก็บคืนโดยสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปกอนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

4.9 ขอกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคหากมีขอกำหนดเพ่ิมเติมนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดน้ี 

จะตองเปนไปตามเภสชัตำรับที่อยูในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 

เมษายน พ.ศ. 2556 (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 มิถุนายน 2556) กรณีท่ีผลิตภัณฑยาใดใชมาตรฐาน

เภสัชตำรับสูงกวาที่ถูกระบุกำหนดไวทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติจะรับไวพิจารณาโดยใหผูเสนอนำสำเนา

รายละเอียดตำรับยาฉบับท่ีใชอางอิงมาพรอม 

4.10 เปนยาที่ผลิตในประเทศไทย แบงไดดังน้ี 

4.10.1 หากยาตามเอกสารกำหนดคุณลกัษณะเฉพาะฉบับนี้ ไดรับเครื่องหมายสินคาที่ผลิตในประเทศไทย 

(Made in Thailand) ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยที่มีอายุของหนังสือรับรองสินคาอยางนอยถึงวันท่ีกำหนด
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         (นายวิโรจน  วิโรจนวัธน) 

 

(ลงชื่อ).........................................กรรมการ 

(นางสาววินัดดา  ชุตินารา) 

 

(ลงชื่อ)............................................กรรมการ 

         (นางสาววาทิน ี บุญญรัตน) 
 

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 

        (นางสาวสุพัตรา  แข็งกลาง) 

 

(ลงชื่อ)..........................................กรรมการ 

(นางวิสุทธิพร  สรอยสวุรรณ) 

 

(ลงชื่อ).......................................กรรมการ/เลขาฯ 
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ยื่นขอเสนอและเสนอราคาตามเอกสารประกาศเชิญชวนของรายการยาดังกลาว มีจำนวนตั้งแต 6 รายข้ึนไป จะพิจารณา

เฉพาะบริษัทที่ไดเครื่องหมายสินคาที่ผลิตในประเทศไทย 

4.10.2 หากยาตามเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ ไดรับเครื่องหมายสินคาที่ผลิตในประเทศไทย 

(Made in Thailand) ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยที่มีอายุของหนังสือรับรองสินคาอยางนอยถึงวันท่ีกำหนด

ยื่นขอเสนอและเสนอราคาตามเอกสารประกาศเชิญชวนของรายการยาดังกลาว มีจำนวนนอยกวา 6 ราย จะพิจารณา

เฉพาะยาท่ีผลิตในประเทศไทย เวนเสียแตมีผูประกอบการในประเทศไทยเขายื่นขอเสนอและเสนอราคานอยกวา 3 

ราย หรือเปนพัสดุท่ีไมมีผลิตในประเทศไทย จะพิจารณาผูประกอบการที่จำหนายยาที่ผลิตในตางประเทศที่เขายื่น

ขอเสนอและเสนอราคาดวย 
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             (นายธวัช  สุขสถิตย์) 

 

รายการท่ี 2 
คุณลักษณะเฉพาะของยา sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag 

1. ชื่อยา sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag 
2. คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1 เป็นสารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี 
2.2 ประกอบด้วยตัวยา sodium chloride 0.9% ในน้ำสำหรับเตรียมยาฉีด (โดยปราศจากสารต้านจุลชีพใดๆ) 

ปริมาตร 100 ml 
2.3 บรรจุในภาชนะชนิดขวดแก้ว Type I or II หรือภาชนะบรรจุพลาสติก ขนาด 100 ml สำหรับใช้ครั้งเดียว 

และมี scale ระบุปริมาตรท่ีอ่านได้แม่นยำและคงทนถาวร ไม่หลุดลอก 
2.4 ภาชนะบรรจุ  

- ใบรับรองคุณภาพมาตรฐานของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐานเลขท่ี มอก.531-2558 จากหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ของราชการ เช่น 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมท้ังต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานไว้ท่ีภาชนะบรรจุ 

- เป็นระบบปิด สารละลายสามารถไหลออกได้จนหมด โดยไม่ต้องใช้เข็มแอร์ 
- จุกยางท่ีใช้ต้องเป็นจุกยางสังเคราะห์ และมีใบรับรองคุณภาพมาตรฐานตามตำรายาจากหน่วยงานตรวจ

วิเคราะห์ของราชการ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) กรม
วิทยาศาสตร์บริการและอ่ืนๆ 

 2.5 ฉลาก 
- บนกล่องบรรจุ ระบุชื่อยาหรือชื่อทางการค้า, ส่วนประกอบ, ขนาดความแรงของยา, เลขทะเบียนตำรับยา, 

เลขท่ีผลิต, วันท่ีผลิตและวันหมดอายุชัดเจน 
- บนถุงบรรจุ ระบุชื่อยาหรือชื่อทางการค้า, ส่วนประกอบ, ขนาดความแรงของยาความเข้มข้นของ

สารละลายในหน่วยของ mOsmol/L, เลขท่ีผลิต และวันหมดอายุไว้ชัดเจน 
3. คุณลักษณะเฉพาะ 

1. รายการเวชภัณฑ์ยาท่ีมีข้อกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะห์จากเภสัชตำรับใด เภสัชตำรับหนึ่ง โดยเป็น
เภสัชตำรับเดียวกันและฉบับเดียวกันด้วย  ซ่ึงบริษัทได้จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุข ท้ังนี้เภสัชตำรับท่ีใช้อ้างอิงต้องเป็นฉบับท่ีเทียบเท่าหรือใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตำรับใดตำรับหนึ่ง ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562) และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุตำรายา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562) แบ่งเป็นกรณี 

ก. รายการเวชภัณฑ์ยาท่ีมีข้อกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะห์ระบุไว้ท้ังใน finished product และ drug 
substance ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพต้องเป็นไปตาม finished product specification และ drug substance 
specification ท่ีระบุไว้ในเภสัชตำรับดังกล่าวข้างต้น 
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ข. รายการเวชภัณฑ์ยาท่ีมีข้อกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะห์ระบุไว้ใน finished product หรือ drug 
substanceอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพต้องเป็นไปตาม finished product specification หรือ  
drug substance specification ท่ีมีระบุไว้ในเภสัชตำรับดังกล่าวข้างต้นหาก finished product specification หรือ 
drug substance specification อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่ได้ระบุไว้ในเภสัชตำรับดังกล่าว ต้องมีมาตรฐานอย่างน้อย ดังนี้ 

1) ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ในตํารายาของประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ The 
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of 
Pharmaceuticals for Human Use (ICH) หรือ 

2) ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-house) มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าข้อกำหนด และ
มาตรฐานท่ัวไปของการวิเคราะห์ท่ีกำหนดไว้ในเภสัชตำรับเดียวกันและฉบับเดียวกันด้วย สำหรับรูปแบบยานั้น ๆ 
(General requirement for dosage form) ท่ีบริษัทใช้อ้างอิงในการจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากระทรวงสาธารณสุข  

ท้ังนี้บริษัทต้องยื่นเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ประกอบการพิจารณาด้วย 
2. รายการเวชภัณฑ์ยาท่ีไม่มีข้อกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะห์ท้ังใน finished product  และ drug 

substance จากเภสัชตำรับใด ตำรับหนึ่ง ท่ีเป็นเภสัชตำรับฉบับท่ีเทียบเท่าหรือใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตำรับใด ตำรับ
หนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2562 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ให้ใช้ตาม finished product specification และ drug substance 
specification ท่ีได้จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
3.1 Finished Product specification : Sodium chloride inj (USP 39) 
ข้อ Test Items Acceptance criteria 
1 Identification test ตรวจผ่านตามท่ีระบุใน finished product specification 
2 ปริมาณตัวยาสำคัญ 95.0 – 105.0% labeled amount of sodium chloride 
3 pH 4.5 – 7.0 
4 Sterility ตรวจผ่านตามท่ีระบุใน finished product specification 
5 Pyrogen test ตรวจผ่านตามท่ีระบุใน finished product specification 
6 Bacterial endotoxins NMT 0.5 EU/ml 
7 Iron NMT 2 ppm 
8 Heavy metals NMT 0.001% 
9 Particulate matter 

- ขนาด ≥ 10 µm NMT 25/ml 
- ขนาด ≥ 25 µm NMT 3/ml 

ตรวจผ่านตามท่ีระบุใน finished product specification 
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3.2 Drug substance specification :Sodium chloride (USP 39) 
ข้อ Test Items Specifications 
1 Identification test Meet the requirements 
2 Assay 99.0 – 100.5 % of NaCl (dried basis) 
3 Appearance of Solution Meet the requirements 
4 Acidity or alkalinity Meet the requirements 
5 Arsenic NMT 1 ppm 
6 Sulfate NMT 200 ppm 
7 Iron NMT 2 ppm 
8 Bromides NMT 100 ppm 
9 Phosphates NMT 25 ppm 
10 Potassium NMT 500 ppm 

หมายเหตุ 
- กรณีท่ีจดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสารดังกล่าวท่ีได้รับ

อนุมัติด้วย 
- Drug substance specification พิจารณาจากใบวิเคราะห์ของผู้ผลิต drug substance หรือใบวิเคราะห์ 

drug substance ของผู้ผลิตยาสำเร็จรูป ฉบับใดฉบับหนึ่ง ซ่ึงมีการตรวจวิเคราะห์ครบทุกหัวข้อท่ีกำหนด 
- คุณสมบัติทางเทคนิคข้อ 5 และ 6 อาจเลือกข้อใดข้อหนึ่ง หรือท้ังสองข้อก็ได้ 

4.เง่ือนไขอ่ืน 
ผู้เสนอราคาต้องยื่นแสดงหนังสือรับรอง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียดดังนี้ 
4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตข้ึนทะเบียนตำรับยาเพ่ือจำหน่ายในประเทศไทย และสำแดง (declare) แหล่งผลิต 

4.1.1 ใบสำคัญการข้ึนทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2 ทย.3 ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี 
4.1.2 ใบคำขอข้ึนทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาท่ีเสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุมคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ตามท่ีข้ึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนดคุณภาพของวัตถุดิบ (drug 
substance specification) 

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา 
4.2.1 กรณีท่ียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม

หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีดีในการผลิต PIC/S(Pharmaceutical Inspection Co-operation)โดยหน่วยงาน PIC/S 
participating authorities หรือมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีดีในการผลิตยา
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงกำหนดข้ึนโดยมีความสอดคล้อง และทัดเทียมกับ
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หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาท่ีเสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการ
รับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

4.2.2 กรณีท่ีเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S 
participating authorities ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบ โดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุตลอดชีพแล้วแต่กรณี หรือมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีดี มาตรฐานอ่ืนท่ี
สำแดงได้ว่า มีความสอดคล้องและทัดเทียมกับ PIC/S ในการผลิตยาในหมวดยาท่ีเสนอขายโดยมีหนังสือรับรองจาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          

4.3 เอกสารคุณภาพของยาท่ีเสนอราคา 
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (certificate of analysis of 

finished product) ในยารุ่นท่ีส่งเป็นตัวอย่าง 
4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (certificate of analysis of drug 

substance) ท่ีใช้ในการผลิตยารุ่นท่ีส่งเป็นตัวอย่างท้ังของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ 
(*** หมายเหตุ : กรณีเป็นยากลุ่ม biological products ต้องการ COA of Drug substance ของผู้ผลิต

ยาเท่านั้น/ กรณียานั้นเป็น Sterile water for injection ไม่ต้องมี COA of drug substance ***) 
4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (drug 

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

คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 
4.3.5 กรณีเป็นยากลุ่ม biological products ท่ีเป็น vaccines, blood products ต้องมีเอกสารรับรอง

รุ่นการผลิต (lot release) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 
4.4 ตัวอย่างยา ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยาอย่างน้อย 2 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียด

ได้ครบถ้วนตามท่ีกำหนดในหัวข้อคุณสมบัติท่ัวไปข้างต้น     
4.5 การประกันคุณภาพยาท่ีส่งมอบ 

4.5.1 ยาท่ีส่งมอบต้องมีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ 
4.5.2 ยาทุกงวดท่ีส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นท่ีส่งมอบ 
4.5.3 กรณีท่ีหน่อยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาท่ีส่งมอบ เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพหน่วยราชการจะ

ทำหนังสือร้องขอตัวอย่างโดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพ่ิมอีกตามจำนวนท่ีหน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์      
และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีท่ีพบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะ
เฉพาะหน่วยราชการขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้ขายและ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป 

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเม่ือยาใกล้หมดอายุ หรือเม่ือเกิดการเสื่อมสภาพด้วย
ประการใดๆก่อนกำหนดโดยไม่มีเง่ือนไข 
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4.5.5 กรณีเป็นยาท่ีต้องเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ต้องมีเอกสารแสดงและรับรองว่า มีระบบ
การเก็บและจัดส่งยาเป็น cold chain system ท่ีได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ Good Storage Practice (GSP และ 
Good Distribution Practice (GDP) 

4.6 เอกสารอ่ืนๆ 
4.6.1 กรณียาท่ีเสนอไม่ใช่ยาต้นแบบ (original drugs) ต้องมีหนังสือแสดงการทดสอบ Bioequivalence 

ของยาท่ีเสนอราคาเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยวิธีการศึกษาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการศึกษา
ชีวสมมูลของยาสามัญของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ข้อนี้ระบุในกรณีท่ีตัวยาสำคัญ
ของยาต้นแบบข้ึนทะเบียนก่อนปี พ.ศ.2535 และเป็นยาในกลุ่ม ดังนี้ 

ก. ยาท่ีระบุว่าอยู่ในกลุ่ม Biopharmaceutics Classification System (BCS) Class 3 หรือ 4 
ข. ยาท่ีมีดัชนีการรักษาแคบ (narrow therapeutic index drugs) 
ค. ยาท่ีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศว่าต้องทำการศึกษา Bioequivalence เช่น 

ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน zidovudine (azidothymidine,AZT) ยาในรูปแบบยาท่ีดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสำคัญ 
(modified release dosage Forms) เป็นต้น 

4.6.2 กรณีเป็นยาท่ีต้องละลายและ/หรือเจือจางก่อนใช้ ต้องมีผลการศึกษาความคงสภาพหลังการละลาย
และ/หรือเจือจาง ในตัวทำละลายต่างๆ ครบถ้วนและสอดคล้องกับเอกสารกำกับยา 

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้ 
4.7.1กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในช่วงเวลาของสัญญาจะซ้ือจะขาย 
4.7.3 กรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยท่ีได้รับ

ยา 
4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาท่ีมีประวัติถูกเรียกเก็บคืนโดยสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
4.9 ข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคหากมีข้อกำหนดเพ่ิมเติมนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกำหนดนี้ 

จะต้องเป็นไปตามเภสัชตำรับท่ีอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 
เมษายน พ.ศ. 2556 (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 10 มิถุนายน 2556) กรณีท่ีผลิตภัณฑ์ยาใดใช้มาตรฐาน
เภสัชตำรับสูงกว่าท่ีถูกระบุกำหนดไว้ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติจะรับไว้พิจารณาโดยให้ผู้เสนอนำสำเนา
รายละเอียดตำรับยาฉบับท่ีใช้อ้างอิงมาพร้อม 
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(นางวิสุทธิพร  สร้อยสุวรรณ) 
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             (นายธวัช  สุขสถิตย์) 

 

4.10 เป็นยาท่ีผลิตในประเทศไทย แบ่งได้ดังนี้ 
4.10.1 หากยาตามเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ ได้รับเครื่องหมายสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย 

(Made in Thailand) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่ีมีอายุของหนังสือรับรองสินค้าอย่างน้อยถึงวันท่ีกำหนด
ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามเอกสารประกาศเชิญชวนของรายการยาดังกล่าว มีจำนวนต้ังแต่ 6 รายข้ึนไป จะพิจารณา
เฉพาะบริษัทท่ีได้เครื่องหมายสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย 

4.10.2 หากยาตามเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ ได้รับเครื่องหมายสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย 
(Made in Thailand) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่ีมีอายุของหนังสือรับรองสินค้าอย่างน้อยถึงวันท่ีกำหนด
ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามเอกสารประกาศเชิญชวนของรายการยาดังกล่าว มีจำนวนน้อยกว่า 6 ราย จะพิจารณา
เฉพาะยาท่ีผลิตในประเทศไทย เว้นเสียแต่มีผู้ประกอบการในประเทศไทยเข้ายื่นข้อเสนอและเสนอราคาน้อยกว่า 3 
ราย หรือเป็นพัสดุท่ีไม่มีผลิตในประเทศไทย จะพิจารณาผู้ประกอบการท่ีจำหน่ายยาท่ีผลิตในต่างประเทศท่ีเข้ายื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาด้วย 
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รายการท่ี 3 
คุณลักษณะเฉพาะของยา sodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution, 1 L bottle 

1. ชื่อยา sodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution, 1 L bottle 
2. คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1 รูปแบบ  เป็นสารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี 
2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วย Sodium chloride 0.9 กรัม ในสารละลายปริมาตร 100 ml  
2.3 ขนาดบรรจุ 1,000 ml 
2.4 ภาชนะบรรจุ 

- บรรจุในภาชนะชนิดขวดแก้ว Type I or II หรือภาชนะบรรจุพลาสติก ขนาด 1000 ml. สำหรับใช้ครั้ง
เดียวและมี scale ระบุปริมาตรท่ีอ่านได้แม่นยำและคงทนถาวร ไม่หลุดลอก 

2.5 ฉลาก           
- บนกล่องบรรจุ ระบุชื่อยาหรือชื่อทางการค้า, ส่วนประกอบ, ขนาดความแรงของยา, เลขทะเบียนตำรับยา, 

เลขท่ีผลิต, วันท่ีผลิตและวันหมดอายุชัดเจน 
- บนถุงบรรจุ ระบุชื่อยาหรือชื่อทางการค้า, ส่วนประกอบ, ขนาดความแรงของยาความเข้มข้นของ

สารละลายในหน่วยของ mOsmol/L, เลขท่ีผลิต และวันหมดอายุไว้ชัดเจน 
3. คุณลักษณะเฉพาะ 

1. รายการเวชภัณฑ์ยาท่ีมีข้อกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะห์จากเภสัชตำรับใด เภสัชตำรับหนึ่ง โดยเป็น
เภสัชตำรับเดียวกันและฉบับเดียวกันด้วย  ซ่ึงบริษัทได้จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุข ท้ังนี้เภสัชตำรับท่ีใช้อ้างอิงต้องเป็นฉบับท่ีเทียบเท่าหรือใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตำรับใดตำรับหนึ่ง ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562) และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุตำรายา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562) แบ่งเป็นกรณี 

ก. รายการเวชภัณฑ์ยาท่ีมีข้อกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะห์ระบุไว้ท้ังใน finished product และ drug 
substance ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพต้องเป็นไปตาม finished product specification และ drug substance 
specification ท่ีระบุไว้ในเภสัชตำรับดังกล่าวข้างต้น 

ข. รายการเวชภัณฑ์ยาท่ีมีข้อกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะห์ระบุไว้ใน finished product หรือ drug 
substanceอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพต้องเป็นไปตาม finished product specification หรือ  
drug substance specification ท่ีมีระบุไว้ในเภสัชตำรับดังกล่าวข้างต้นหาก finished product specification 
หรือ drug substance specification อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่ได้ระบุไว้ในเภสัชตำรับดังกล่าว ต้องมีมาตรฐานอย่าง
น้อย ดังนี้ 
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1) ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ในตํารายาของประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ The 
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of 
Pharmaceuticals for Human Use (ICH) หรือ 

2) ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-house) มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าข้อกำหนด และ
มาตรฐานท่ัวไปของการวิเคราะห์ท่ีกำหนดไว้ในเภสัชตำรับเดียวกันและฉบับเดียวกันด้วย สำหรับรูปแบบยานั้น ๆ 
(General requirement for dosage form) ท่ีบริษัทใช้อ้างอิงในการจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากระทรวงสาธารณสุข  

ท้ังนี้บริษัทต้องยื่นเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ประกอบการพิจารณาด้วย 
2. รายการเวชภัณฑ์ยาท่ีไม่มีข้อกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะห์ท้ังใน finished product  และ drug 

substance จากเภสัชตำรับใด ตำรับหนึ่ง ท่ีเป็นเภสัชตำรับฉบับท่ีเทียบเท่าหรือใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตำรับใด ตำรับ
หนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2562 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ให้ใช้ตาม finished product specification และ drug substance 
specification ท่ีได้จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
3.1 Finished Product specification:Sodium chloride Irrigation (USP 39) 
ข้อ Test Items Specifications 
1 Identification test Meets the requirements 
2 ปริมาณตัวยาสำคัญ 95.0 – 105.0% labeled amount of sodium chloride 
3 Sterility Meets the requirements 
4 Bacterial endotoxins NMT 0.5 EU/ml 
5 pH Meets the requirements 
6 Iron Meets the requirements 
4 Sterility Meets the requirements 
6 Bacterial endotoxins NMT 0.5 EU/ml 
8 Heavy metals NMT 0.001% 
9 Particulate matter 

- ขนาด ≥ 10 µm NMT 25/ml 
- ขนาด ≥ 25 µm NMT 3/ml 

Meets the requirements 
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3.2 Drug substance specification :Sodium chloride (USP 39) 
ข้อ Test Items Specifications 
1 Identification test Meet the requirements 
2 Assay 99.0 – 100.5 % of NaCl (dried basis) 
3 Appearance of Solution Meet the requirements 
4 Acidity or alkalinity Meet the requirements 
5 Arsenic NMT 1 ppm 
6 Sulfate NMT 200 ppm 
7 Iron NMT 2 ppm 
8 Bromides NMT 100 ppm 
9 Phosphates NMT 25 ppm 
10 Potassium NMT 500 ppm 

หมายเหตุ 
- กรณีท่ีจดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสารดังกล่าวท่ีได้รับ

อนุมัติด้วย 
- Drug substance specification พิจารณาจากใบวิเคราะห์ของผู้ผลิต drug substance หรือใบวิเคราะห์   

   drug substance ของผู้ผลิตยาสำเร็จรูป ฉบับใดฉบับหนึ่ง ซ่ึงมีการตรวจวิเคราะห์ครบทุกหัวข้อท่ีกำหนด 
4.เง่ือนไขอ่ืน 

ผู้เสนอราคาต้องยื่นแสดงหนังสือรับรอง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียดดังนี้ 
4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตข้ึนทะเบียนตำรับยาเพ่ือจำหน่ายในประเทศไทย และสำแดง (declare) แหล่งผลิต 

4.1.1 ใบสำคัญการข้ึนทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2 ทย.3 ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี 
4.1.2 ใบคำขอข้ึนทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาท่ีเสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุมคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ตามท่ีข้ึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนดคุณภาพของวัตถุดิบ (drug 
substance specification) 

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา 
4.2.1 กรณีท่ียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม

หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีดีในการผลิต PIC/S(Pharmaceutical Inspection Co-operation)โดยหน่วยงาน PIC/S 
participating authorities หรือมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีดีในการผลิตยา
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงกำหนดข้ึนโดยมีความสอดคล้อง และทัดเทียมกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาท่ีเสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการ
รับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 



 
(ลงช่ือ)...........................................ประธานกรรมการฯ 
         (นายวิโรจน์  วิโรจนวัธน์) 

 
(ลงช่ือ).........................................กรรมการ 

(นางสาววินัดดา  ชุตินารา) 

 
(ลงช่ือ)............................................กรรมการ 
         (นางสาววาทิน ี บุญญรัตน์) 

 
(ลงช่ือ)...........................................กรรมการ 
        (นางสาวสุพัตรา  แข็งกลาง) 

 
(ลงช่ือ)..........................................กรรมการ 

(นางวิสุทธิพร  สร้อยสุวรรณ) 

 
(ลงช่ือ).......................................กรรมการ/เลขาฯ 
             (นายธวัช  สุขสถิตย์) 

 

4.2.2 กรณีท่ีเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S 
participating authorities ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบ โดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุตลอดชีพแล้วแต่กรณี หรือมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีดี มาตรฐานอ่ืนท่ี
สำแดงได้ว่า มีความสอดคล้องและทัดเทียมกับ PIC/S ในการผลิตยาในหมวดยาท่ีเสนอขายโดยมีหนังสือรับรองจาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          

4.3 เอกสารคุณภาพของยาท่ีเสนอราคา 
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (certificate of analysis of 

finished product) ในยารุ่นท่ีส่งเป็นตัวอย่าง 
4.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (certificate of analysis of drug 

substance) ท่ีใช้ในการผลิตยารุ่นท่ีส่งเป็นตัวอย่างท้ังของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ 
(*** หมายเหตุ : กรณีเป็นยากลุ่ม biological products ต้องการ COA of Drug substance ของผู้ผลิต

ยาเท่านั้น/ กรณียานั้นเป็น Sterile water for injection ไม่ต้องมี COA of drug substance ***) 
4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (drug 

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

คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 
4.3.5 กรณีเป็นยากลุ่ม biological products ท่ีเป็น vaccines, blood products ต้องมีเอกสารรับรอง

รุ่นการผลิต (lot release) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 
4.4 ตัวอย่างยา ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยาอย่างน้อย 2 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียด

ได้ครบถ้วนตามท่ีกำหนดในหัวข้อคุณสมบัติท่ัวไปข้างต้น     
4.5 การประกันคุณภาพยาท่ีส่งมอบ 

4.5.1 ยาท่ีส่งมอบต้องมีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ 
4.5.2 ยาทุกงวดท่ีส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นท่ีส่งมอบ 
4.5.3 กรณีท่ีหน่อยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาท่ีส่งมอบ เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพหน่วยราชการจะ

ทำหนังสือร้องขอตัวอย่างโดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพ่ิมอีกตามจำนวนท่ีหน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์      
และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีท่ีพบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะ
เฉพาะหน่วยราชการขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้ขายและ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป 

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเม่ือยาใกล้หมดอายุ หรือเม่ือเกิดการเสื่อมสภาพด้วย
ประการใดๆก่อนกำหนดโดยไม่มีเง่ือนไข 
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4.5.5 กรณีเป็นยาท่ีต้องเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ต้องมีเอกสารแสดงและรับรองว่า มีระบบ
การเก็บและจัดส่งยาเป็น cold chain system ท่ีได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ Good Storage Practice (GSP และ 
Good Distribution Practice (GDP) 

4.6 เอกสารอ่ืนๆ 
4.6.1 กรณียาท่ีเสนอไม่ใช่ยาต้นแบบ (original drugs) ต้องมีหนังสือแสดงการทดสอบ Bioequivalence 

ของยาท่ีเสนอราคาเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยวิธีการศึกษาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการศึกษา
ชีวสมมูลของยาสามัญของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ข้อนี้ระบุในกรณีท่ีตัวยาสำคัญ
ของยาต้นแบบข้ึนทะเบียนก่อนปี พ.ศ.2535 และเป็นยาในกลุ่ม ดังนี้ 

ก. ยาท่ีระบุว่าอยู่ในกลุ่ม Biopharmaceutics Classification System (BCS) Class 3 หรือ 4 
ข. ยาท่ีมีดัชนีการรักษาแคบ (narrow therapeutic index drugs) 
ค. ยาท่ีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศว่าต้องทำการศึกษา Bioequivalence เช่น 

ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน zidovudine (azidothymidine,AZT) ยาในรูปแบบยาท่ีดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสำคัญ 
(modified release dosage Forms) เป็นต้น 

4.6.2 กรณีเป็นยาท่ีต้องละลายและ/หรือเจือจางก่อนใช้ ต้องมีผลการศึกษาความคงสภาพหลังการละลาย
และ/หรือเจือจาง ในตัวทำละลายต่างๆ ครบถ้วนและสอดคล้องกับเอกสารกำกับยา 

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้ 
4.7.1กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในช่วงเวลาของสัญญาจะซ้ือจะขาย 
4.7.3 กรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยท่ีได้รับ

ยา 
4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาท่ีมีประวัติถูกเรียกเก็บคืนโดยสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
4.9 ข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคหากมีข้อกำหนดเพ่ิมเติมนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกำหนดนี้ 

จะต้องเป็นไปตามเภสัชตำรับท่ีอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 
เมษายน พ.ศ. 2556 (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 10 มิถุนายน 2556) กรณีท่ีผลิตภัณฑ์ยาใดใช้มาตรฐาน
เภสัชตำรับสูงกว่าท่ีถูกระบุกำหนดไว้ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติจะรับไว้พิจารณาโดยให้ผู้เสนอนำสำเนา
รายละเอียดตำรับยาฉบับท่ีใช้อ้างอิงมาพร้อม 
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4.10 เป็นยาท่ีผลิตในประเทศไทย แบ่งได้ดังนี้ 
4.10.1 หากยาตามเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ ได้รับเครื่องหมายสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย 

(Made in Thailand) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่ีมีอายุของหนังสือรับรองสินค้าอย่างน้อยถึงวันท่ีกำหนด
ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามเอกสารประกาศเชิญชวนของรายการยาดังกล่าว มีจำนวนตั้งแต่ 6 รายขึ้นไป จะพิจารณา
เฉพาะบริษัทท่ีได้เครื่องหมายสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย 

4.10.2 หากยาตามเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ ได้รับเครื่องหมายสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย 
(Made in Thailand) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่ีมีอายุของหนังสือรับรองสินค้าอย่างน้อยถึงวันท่ีกำหนด
ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามเอกสารประกาศเชิญชวนของรายการยาดังกล่าว มีจำนวนน้อยกว่า 6 ราย จะพิจารณา
เฉพาะยาที่ผลิตในประเทศไทย เว้นเสียแต่มีผู้ประกอบการในประเทศไทยเข้ายื่นข้อเสนอและเสนอราคาน้อยกว่า 3 
ราย หรือเป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตในประเทศไทย จะพิจารณาผู้ประกอบการที่จำหน่ายยาที่ผลิตในต่างประเทศที่เข้ายื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาด้วย 
 


