




























๑ . ช่ือโครงการ

/หนวยงานเจาของโครงการ

๒ . วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ดวยเงินนอกงบประมาณจากงบอุดหนุน              

 /วงเงินทั้งสิ้น บาท ( )

๓ . วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

เปนเงินทั้งสิ้น บาท ( )

รายการที่ 1

เปนเงิน บาท ราคา/หนวย (ถามี) บาท

รายการที่ 2

เปนเงิน บาท ราคา/หนวย (ถามี) บาท

รายการที่ 3

เปนเงิน บาท ราคา/หนวย (ถามี) บาท

รายการที่ 4

เปนเงิน บาท ราคา/หนวย (ถามี) บาท

รายการที่ 5

เปนเงิน บาท ราคา/หนวย (ถามี) บาท

รายการที่ 6

เปนเงิน บาท ราคา/หนวย (ถามี) บาท

๔ . แหลงที่มาของราคากลาง(ราคาอางอิง)

รายการที่ 1

รายการที่ 2

รายการที่ 3

รายการที่ 4

water solution for injection/infusion, 100 mL bag (GPU)(51999999-1101639)

8,481,253.35 16.05

water irrigation solution, 1 L bottle (GPU)(51999999-779906)

4,161,944.03 29.11

sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection, 5 mL 
unit dose (GPU)(51999999-521322)

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ 
เรื่อง กําหนดราคากลางยา ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

dextrose 5 g/100 mL + sodium chloride 450 mg/100 mL 
solution for infusion, 1 L bag (GPU)(51999999-528289)

ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ 
ปงบประมาณ ตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคา
คงที่ไมจํากัดปริมาณ สัญญาเลขที่ ข/023/2562 
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

dextrose 5 g/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL 
bag (GPU)(51999999-528579)

ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ 
ปงบประมาณ ตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคา
คงที่ไมจํากัดปริมาณ สัญญาเลขที่ ข/025/2562 
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

water solution for injection, 10 mL unit dose 
(GPU)(51999999-521367)

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ 
เรื่อง กําหนดราคากลางยา ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

13,920,047.00 29.50

dextrose 5 g/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag (GPU)(51999999-528579)

9,072,168.60 13.90

water solution for injection, 10 mL unit dose (GPU)(51999999-521367)

54,148,177.58 หาสิบสี่ลานหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหาสิบแปดสตางค

sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection, 5 mL unit dose (GPU)(51999999-521322)

10,718,725.00 5.35

dextrose 5 g/100 mL + sodium chloride 450 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag (GPU)(51999999-528289)

การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง

ซื้อเวชภัณฑยา จํานวน 6 รายการ (กลุมน้ําเกลือ ชุดที่ 2) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โดยโรงพยาบาลสกลนคร

7,794,039.60 4.11

50,364,556.98 หาสิบลานสามแสนหกหมื่นสี่พันหารอยหาสิบหกบาทเกาสิบแปดสตางค

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔



รายการที่ 5

รายการที่ 6

๕ . รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)

1) นายธวัช  สุขสถิตย ตาํแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

2) นางสาววาทินี  บุญญรัตน ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ กรรมการ

3) นางวิสุทธิพร สรอยสุวรรณ ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ กรรมการ

4) นางณัฐชานันท  เลศิโกวิทย ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ กรรมการ

5) นายธเนศ  ไชยบิน ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ กรรมการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

water solution for injection/infusion, 100 mL bag 
(GPU)(51999999-1101639)

ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ 
ปงบประมาณ ตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคา
คงที่ไมจํากัดปริมาณ สัญญาเลขที่ ข/024/2562 
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

water solution for injection/infusion, 100 mL bag 
(GPU)(51999999-1101639)

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ 
เรื่อง กําหนดราคากลางยา ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ

(นายธเนศ  ไชยบิน)

ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ

(นางวิสุทธิพร สรอยสุวรรณ)

ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ

(นางณัฐชานันท  เลศิโกวิทย)

(นายธวัช  สุขสถิตย)

ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ

(นางสาววาทินี  บุญญรัตน)

ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ

ลงชื่อ



 
(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) 

 

รายการท่ี 1 
คุณลักษณะเฉพาะของยา sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection, 5 mL unit dose 

1. ชื่อยา sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection, 5 mL unit dose 
2. คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1 รูปแบบ เป็นสารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี 
2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วย Sodium chloride 0.9 กรัม ในสารละลายปริมาตร 100 ml 
2.3 ขนาดบรรจุ 5 ml 
2.4 ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะบรรจุพลาสติก ขนาดบรรจุ 5 ml สำหรับใช้ครั้งเดียว และภาชนะบรรจุ

พลาสติก ต้องมีคุณลักษณะมาตรฐาน มอก. 531-2558 
2.5 ฉลาก ระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิตไว้อย่างชัดเจนบน

ภาชนะบรรจุ 
3. คุณลักษณะเฉพาะ 

1. รายการเวชภัณฑ์ยาท่ีมีข้อกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะห์จากเภสัชตำรับใด เภสัชตำรับหนึ่ง โดยเป็นเภสัช
ตำรับเดียวกันและฉบับเดียวกันด้วย ซ่ึงบริษัทได้จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุข ท้ังนี้ เภสัชตำรับท่ีใช้อ้างอิงต้องเป็นฉบับท่ีเทียบเท่าหรือใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตำรับใดตำรับหนึ่ง 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 

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 



 
(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) 

 

(General requirement for dosage form) ท่ีบริษัทใช้อ้างอิงในการจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากระทรวงสาธารณสุข  

ท้ังนี้บริษัทต้องยื่นเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2. แล้วแต่กรณีประกอบการพิจารณาด้วย 
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 (USP39) 
ข้อ Test Items Acceptance criteria 
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 

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 



 
(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) 

 

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
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงกำหนดข้ึนโดยมีความสอดคล้อง และทัดเทียมกับ
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 หรือมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีมาตรฐานอ่ืนท่ี
สำแดงได้ว่า มีความสอดคล้องและทัดเทียมกับ PIC/S ในการผลิตยาในหมวดยาท่ีเสนอขาย โดยมีหนังสือรับรองจาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          

4.3 เอกสารคุณภาพของยาท่ีเสนอราคา 
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปของผู้ผลิต (certificate of analysis of 

finished product) ในยารุ่นท่ีส่งเป็นตัวอย่าง 
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(นางสาววินัดดา  ชุตินารา) 
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         (นางสาววาทิน ี บุญญรัตน์) 

 

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

 

(ลงช่ือ)..........................................กรรมการ 
(นางวิสุทธิพร  สร้อยสุวรรณ) 

 

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

 

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 ตลอดช่วงอายุของยาท่ีข้ึนทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

4.3.5 กรณีเป็นยากลุ่ม biological products ท่ีเป็น vaccines, blood products ต้องมีเอกสารรับรองรุ่น
การผลิต (lot release) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

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 กรณีท่ีหน่อยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาท่ีส่งมอบเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพหน่วยราชการจะทำ

หนังสือร้องขอตัวอย่างโดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพ่ิมอีกตามจำนวนท่ีหน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์ และ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีท่ีพบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ   
หน่วยราชการขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้ขายและ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป 

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเม่ือยาใกล้หมดอายุ หรือเม่ือเกิดการเสื่อมสภาพด้วย
ประการใดๆ ก่อนกำหนดโดยไม่มีเง่ือนไข 

4.5.5 กรณีเป็นยาท่ีต้องเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ต้องมีเอกสารแสดงและรับรองว่า มี ระบบ
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) 
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         (นายวิโรจน์  วิโรจนวัธน์) 
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(นางสาววินัดดา  ชุตินารา) 

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

 

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

 

(ลงช่ือ)..........................................กรรมการ 
(นางวิสุทธิพร  สร้อยสุวรรณ) 

 

(ลงช่ือ).......................................กรรมการ/เลขาฯ 
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ค. ยาท่ีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศว่าต้องทำการศึกษา Bioequivalence เช่น 
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน zidovudine (azidothymidine,AZT) ยาในรูปแบบยาท่ีดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสำคัญ 
(modified release dosage Forms) เป็นต้น 

4.6.2 กรณีเป็นยาท่ีต้องละลายและ/หรือเจือจางก่อนใช้ต้องมีผลการศึกษาความคงสภาพหลังการละลาย
และ/หรือเจือจางในตัวทำละลายต่างๆ ครบถ้วนและสอดคล้องกับเอกสารกำกับยา 

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้ 
4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในช่วงเวลาของสัญญาจะซ้ือจะขาย 
4.7.3 กรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยท่ีได้รับ

ยา 
4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาท่ีมีประวัติถูกเรียกเก็บคืนโดยสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
4.9 ข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคหากมีข้อกำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดนี้ 

จะต้องเป็นไปตามเภสัชตำรับท่ีอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 
พ.ศ.2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุ
ตำรายา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 26 กรกฎาคม 
2562) กรณีท่ีผลิตภัณฑ์ยาใดใช้มาตรฐานเภสัชตำรับสูงกว่าท่ีถูกระบุกำหนดไว้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
จะรับไว้พิจารณา โดยให้ผู้เสนอนำสำเนารายละเอียดตำรับยาฉบับท่ีใช้อ้างอิงมาพร้อม 

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 



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

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

(นางสาววินัดดา  ชุตินารา) 
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รายการท่ี 2 
คุณลักษณะเฉพาะของยา dextrose 5 g/100 mL + sodium chloride 450 mg/100 mL solution for infusion, 

1 L bag 
1. ชื่อยา  dextrose 5 g/100 mL + sodium chloride 450 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag 
2. คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1 รูปแบบ เป็นสารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี 
2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วย 5% Dextrose และ 0.45 % Sodium chloride ในน้ำสำหรับเตรียมยาฉีด

ขนาดบรรจุ 1,000 ml 
2.3 ภาชนะบรรจุ 

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

- ใบรับรองคุณภาพมาตรฐานของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐานเลขท่ี มอก.531-2558 จากหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ของราชการ เช่น 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมท้ังต้องมีเครื่องหมาย มอก.531-2558 ไว้ท่ีภาชนะบรรจุ   

- จุกยางท่ีใช้ต้องเป็นจุกยางสังเคราะห์ และมีใบรับรองคุณภาพมาตรฐานตามตำรายาจากหน่วยงานตรวจ
วิเคราะห์ของราชการ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) กรม
วิทยาศาสตร์บริการและอ่ืนๆ 

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

เลขท่ีผลิต, วันท่ีผลิตและวันหมดอายุชัดเจน 
- บนถุงบรรจุ ระบุชื่อยาหรือชื่อทางการค้า, ส่วนประกอบ, ขนาดความแรงของยาความเข้มข้นของ

สารละลายในหน่วยของ mOsmol / L, เลขท่ีผลิต และวันหมดอายุไว้ชัดเจน 
3. คุณลักษณะเฉพาะ 

1. รายการเวชภัณฑ์ยาท่ีมีข้อกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะห์จากเภสัชตำรับใด เภสัชตำรับหนึ่ง โดยเป็นเภสัช
ตำรับเดียวกันและฉบับเดียวกันด้วย ซ่ึงบริษัทได้จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุข ท้ังนี้ เภสัชตำรับท่ีใช้อ้างอิงต้องเป็นฉบับท่ีเทียบเท่าหรือใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตำรับใดตำรับหนึ่ง 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 ต้องมีมาตรฐานอย่าง
น้อย 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. แล้วแต่กรณีประกอบการพิจารณาด้วย 
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:Dextrose and Sodium chloride injection (USP 39) 
ข้อ Test Items Specifications 
1 Identification test Meet the requirements 
2 ปริมาณตัวยาสำคัญ 

- Dextrose Monohydrate 
- Sodium Chloride 

 
95.0 - 105.0% L.A. of Dextrose Monohydrate 
95.0 - 105.0% L.A. of Sodium chloride 
ไม่มี antimicrobial agents 

 Limit of 5-Hydroxymethylfurfural and 
Related substance 

NMT 0.25  

4 pH 3.2 – 6.5 
5 Pyrogen test Meet the requirements 
6 Bacterial endotoxins NMT 10.0 USP units/gm of dextrose 
7 Particulate matter Meet the requirements 
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- ขนาด ≥ 10 µm NMT 25/ml 
- ขนาด ≥ 25 µm NMT 3/ml 

3.2 Drug substance specification :Dextrose (USP 39) 
ข้อ Test Items Specifications 
1 Identification test Meet the requirements 
2 Impurities 

- Residue on ignition 
- Chloride  
- Sulfate 
- Arsenic 

 
- NMT 0.1 % 
- 0.018 % 
- 0.025 % 
- NMT 1 µg/g 

3 Color and Solution Meet the requirements 
4 Acidity NMT 0.3 ml 
5 Water NMT 0.5 % 
6 Optical rotation +52.6 ํ to +53.2 ํ 
7 Dextrin Meet the requirements 
8 Soluble starch,Sulfites yellow 

3.3 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 
-  หัวข้อ Dissolution และ Uniformity of dosage units ให้แนบเอกสารแสดงรายละเอียดผลการตรวจ

วิเคราะห์ หากมิได้แจ้งรายละเอียดท่ีเป็นตัวเลขไว้ในใบ COA 
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- กรณีท่ีจดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสารหลักฐานดังกล่าว
ท่ีได้รับอนุมัติด้วย 

- 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
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงกำหนดข้ึนโดยมีความสอดคล้อง และทัดเทียมกับ
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 หรือมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีมาตรฐานอ่ืนท่ี
สำแดงได้ว่า มีความสอดคล้องและทัดเทียมกับ PIC/S ในการผลิตยาในหมวดยาท่ีเสนอขาย โดยมีหนังสือรับรองจาก
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 ***) 
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4.3.3 เอกสารหรือหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นการผลิตของวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ (drug 
substance) ข้อ 4.3.2 กับรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป (finished product) ข้อ 4.3.1 

4.3.4 ผลการศึกษา long term stability ตลอดช่วงอายุของยาท่ีข้ึนทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

4.3.5 กรณีเป็นยากลุ่ม biological products ท่ีเป็น vaccines, blood products ต้องมีเอกสารรับรองรุ่น
การผลิต (lot release) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

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 กรณีท่ีหน่อยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาท่ีส่งมอบเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพหน่วยราชการจะทำ

หนังสือร้องขอตัวอย่างโดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพ่ิมอีกตามจำนวนท่ีหน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์ และ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีท่ีพบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ   
หน่วยราชการขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้ขายและ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป 

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเม่ือยาใกล้หมดอายุ หรือเม่ือเกิดการเสื่อมสภาพด้วย
ประการใดๆ ก่อนกำหนดโดยไม่มีเง่ือนไข 

4.5.5 กรณีเป็นยาท่ีต้องเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ต้องมีเอกสารแสดงและรับรองว่า มี ระบบ
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/หรือเจือจางก่อนใช้ต้องมีผลการศึกษาความคงสภาพหลังการละลาย
และ/หรือเจือจางในตัวทำละลายต่างๆ ครบถ้วนและสอดคล้องกับเอกสารกำกับยา 
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4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้ 
4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในช่วงเวลาของสัญญาจะซ้ือจะขาย 
4.7.3 กรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยท่ีได้รับยา 

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาท่ีมีประวัติถูกเรียกเก็บคืนโดยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

4.9 ข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคหากมีข้อกำหนดเพ่ิมเติมนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกำหนดนี้ 
จะต้องเป็นไปตามเภสัชตำรับท่ีอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 
พ.ศ.2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุ
ตำรายา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 26 กรกฎาคม 
2562) กรณีท่ีผลิตภัณฑ์ยาใดใช้มาตรฐานเภสัชตำรับสูงกว่าท่ีถูกระบุกำหนดไว้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
จะรับไว้พิจารณา โดยให้ผู้เสนอนำสำเนารายละเอียดตำรับยาฉบับท่ีใช้อ้างอิงมาพร้อม 

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 dextrose 5 g/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag 

1. ชื่อยา  dextrose 5 g/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag 
2. คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1 รูปแบบ  เป็นสารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี 
2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วย Dextrose 5 กรัม ในสารละลายปริมาตร 100 ml 
2.3 ขนาดบรรจุ 100 ml 
2.4 ภาชนะบรรจุ 

- บรรจุในภาชนะชนิดขวดแก้ว Type I or II หรือภาชนะบรรจุพลาสติก ขนาด 100 ml สำหรับใช้ครั้งเดียว
และมี scale ระบุปริมาตรท่ีอ่านได้แม่นยำและคงทนถาวร ไม่หลุดลอก 

- ใบรับรองคุณภาพมาตรฐานของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐานเลขท่ี มอก.531-2558 จากหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ของราชการ เช่น 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมท้ังต้องมีเครื่องหมาย มอก.531-2558 ไว้ท่ีภาชนะบรรจุ   

- 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 โดยเป็นเภสัช
ตำรับเดียวกันและฉบับเดียวกันด้วย ซ่ึงบริษัทได้จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุข ท้ังนี้ เภสัชตำรับท่ีใช้อ้างอิงต้องเป็นฉบับท่ีเทียบเท่าหรือใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตำรับใดตำรับหนึ่ง 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 ต้องมีมาตรฐานอย่าง
น้อย 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. แล้วแต่กรณีประกอบการพิจารณาด้วย 
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 : Dextrose Injection (USP39) 
ข้อ Test Items Specifications 
1 Identification test ตรวจผ่านตามท่ีระบุใน finished product specification 
2 ปริมาณตัวยาสำคัญ 95.0-105.0 % labeled amount ของ dextrose monohydrate 
3 pH 3.2 – 6.5  
4 Sterility ตรวจผ่านตามท่ีระบุใน finished product specification 
5 Pyrogen test ตรวจผ่านตามท่ีระบุใน finished product specification 
6 Bacterial endotoxins NMT 10.0 USP Endotoxin Units/g.  
7 Limit of 5-hydroxymethylfurfural  

Absorbance and related substances 
 
NMT 0.25  

8 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 : Dextrose (USP 39) 
ข้อ Test Items Specifications 
1 Identification test Meet the requirements 
2 Impurities 

- Residue on ignition 
- Chloride  
- Sulfate 
- Arsenic 

 
- NMT 0.1 % 
- 0.018 % 
- 0.025 % 
- NMT 1 µg/g 

3 Color and Solution Meet the requirements 
4 Acidity NMT 0.3 ml 
5 Water NMT 0.5 % 
6 Optical rotation +52.6 ํ to +53.2 ํ 
7 Dextrin Meet the requirements 
8 Soluble starch,Sulfites yellow 

หมายเหตุ 
-  หัวข้อ Dissolution และ Uniformity of dosage units ให้แนบเอกสารแสดงรายละเอียดผลการตรวจ

วิเคราะห์ หากมิได้แจ้งรายละเอียดท่ีเป็นตัวเลขไว้ในใบ COA 
- กรณีท่ีจดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสารหลักฐานดังกล่าว

ท่ีได้รับอนุมัติด้วย 
- 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
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ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงกำหนดข้ึนโดยมีความสอดคล้อง และทัดเทียมกับ
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 หรือมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีมาตรฐานอ่ืนท่ี
สำแดงได้ว่า มีความสอดคล้องและทัดเทียมกับ PIC/S ในการผลิตยาในหมวดยาท่ีเสนอขาย โดยมีหนังสือรับรองจาก
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 ตลอดช่วงอายุของยาท่ีข้ึนทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
4.3.5 กรณีเป็นยากลุ่ม biological products ท่ีเป็น vaccines, blood products ต้องมีเอกสารรับรองรุ่น

การผลิต (lot release) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
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 กรณีท่ีหน่อยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาท่ีส่งมอบเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพหน่วยราชการจะทำ

หนังสือร้องขอตัวอย่างโดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพ่ิมอีกตามจำนวนท่ีหน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์ และ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีท่ีพบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ   
หน่วยราชการขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้ขายและ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป 
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4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเม่ือยาใกล้หมดอายุ หรือเม่ือเกิดการเสื่อมสภาพด้วย
ประการใดๆ ก่อนกำหนดโดยไม่มีเง่ือนไข 

4.5.5 กรณีเป็นยาท่ีต้องเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ต้องมีเอกสารแสดงและรับรองว่า มี ระบบ
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/หรือเจือจางก่อนใช้ต้องมีผลการศึกษาความคงสภาพหลังการละลาย
และ/หรือเจือจางในตัวทำละลายต่างๆ ครบถ้วนและสอดคล้องกับเอกสารกำกับยา 

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้ 
4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 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. 2561 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 
พ.ศ.2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุ
ตำรายา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 26 กรกฎาคม 
2562) กรณีท่ีผลิตภัณฑ์ยาใดใช้มาตรฐานเภสัชตำรับสูงกว่าท่ีถูกระบุกำหนดไว้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
จะรับไว้พิจารณา โดยให้ผู้เสนอนำสำเนารายละเอียดตำรับยาฉบับท่ีใช้อ้างอิงมาพร้อม 
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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 



 
(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) 

 

รายการท่ี 4 
คุณลักษณะเฉพาะของยา water solution for injection, 10 mL unit dose 

1. ชื่อยา  water solution for injection, 10 mL unit dose 
2. คุณสมบัติท่ัวไป  

2.1 รูปแบบ เป็นสารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี 
2.2 ส่วนประกอบ ประกอบด้วย Sterile water สำหรับฉีด ในสารละลายปริมาตร 10 ml 
2.3 ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะบรรจุพลาสติก ขนาดบรรจุ 10 ml ต้องมีคุณลักษณะ มาตรฐาน มอก. บรรจุ

ภัณฑ์สามารถต่อเข้ากับกระบอกฉีดยาแบบไม่มีหัวเข็ม โดยท่ีสามารถดูดสารละลายได้โดยตรงจากภาชนะบรรจุครบ
ตามปริมาตรท่ีแจ้งไว้ โดยไม่เกิดการรั่วซึม 

2.4 ฉลาก ระบุชื่อ ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขท่ีผลิตไว้อย่างชัดเจนบน
ภาชนะบรรจุ 
3. คุณลักษณะเฉพาะ 

1. รายการเวชภัณฑ์ยาท่ีมีข้อกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะห์จากเภสัชตำรับใด เภสัชตำรับหนึ่ง โดยเป็นเภสัช
ตำรับเดียวกันและฉบับเดียวกันด้วย ซ่ึงบริษัทได้จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุข ท้ังนี้ เภสัชตำรับท่ีใช้อ้างอิงต้องเป็นฉบับท่ีเทียบเท่าหรือใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตำรับใดตำรับหนึ่ง 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 

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 
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(General requirement for dosage form) ท่ีบริษัทใช้อ้างอิงในการจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากระทรวงสาธารณสุข  

ท้ังนี้บริษัทต้องยื่นเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2. แล้วแต่กรณีประกอบการพิจารณาด้วย 
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 : Sterile water for injection USP(39) 

ข้อ Test Items Specifications 
1 Oxidizable Substances The pink color dose not completely disappear 
2 Water conductivity Meet the requirements 
3 Particulate Matter in injections Meet the requirements 
4 Bacterial endotoxins Test Less than 0.25 USP Endotoxin Unit/ml 

3.2 Finished Product specification : Sterile water for injection BP(2016) 
ข้อ Test Items Specifications 
1 Oxidizable Substances Meet the requirements 
2 Acidity or Alkalinity Meet the requirements 
3 Conductivity Meet the requirements 
4 Nitrates Meet the requirements 
5 Sulphates Meet the requirements 
6 Aluminium Meet the requirements 
7 Chlorides Meet the requirements 
8 Ammonium Meet the requirements 
9 Calcium and magnesium Meet the requirements 
10 Bacterial endotoxins Test Less than 0.25 IU /ml 
11 Residue on evaporation Meet the requirements 
12 Particulate contamination 

:Sub-visible particles 
Meet the requirements 

13 Sterility Meet the requirements 
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หมายเหตุ 
-  หัวข้อ Dissolution และ Uniformity of dosage units ให้แนบเอกสารแสดงรายละเอียดผลการตรวจ

วิเคราะห์ หากมิได้แจ้งรายละเอียดท่ีเป็นตัวเลขไว้ในใบ COA 
- กรณีท่ีจดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสารหลักฐานดังกล่าว

ท่ีได้รับอนุมัติด้วย 
- 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
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงกำหนดข้ึนโดยมีความสอดคล้อง และทัดเทียมกับ
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 หรือมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีมาตรฐานอ่ืนท่ี
สำแดงได้ว่า มีความสอดคล้องและทัดเทียมกับ PIC/S ในการผลิตยาในหมวดยาท่ีเสนอขาย โดยมีหนังสือรับรองจาก
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 
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(*** 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 ตลอดช่วงอายุของยาท่ีข้ึนทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

4.3.5 กรณีเป็นยากลุ่ม biological products ท่ีเป็น vaccines, blood products ต้องมีเอกสารรับรองรุ่น
การผลิต (lot release) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

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 กรณีท่ีหน่อยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาท่ีส่งมอบเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพหน่วยราชการจะทำ

หนังสือร้องขอตัวอย่างโดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพ่ิมอีกตามจำนวนท่ีหน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์ และ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีท่ีพบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ   
หน่วยราชการขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้ขายและ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป 

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเม่ือยาใกล้หมดอายุ หรือเม่ือเกิดการเสื่อมสภาพด้วย
ประการใดๆ ก่อนกำหนดโดยไม่มีเง่ือนไข 

4.5.5 กรณีเป็นยาท่ีต้องเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ต้องมีเอกสารแสดงและรับรองว่า มี ระบบ
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 
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4.6.2 กรณีเป็นยาท่ีต้องละลายและ/หรือเจือจางก่อนใช้ต้องมีผลการศึกษาความคงสภาพหลังการละลาย
และ/หรือเจือจางในตัวทำละลายต่างๆ ครบถ้วนและสอดคล้องกับเอกสารกำกับยา 

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้ 
4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในช่วงเวลาของสัญญาจะซ้ือจะขาย 
4.7.3 กรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยท่ีได้รับยา 

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาท่ีมีประวัติถูกเรียกเก็บคืนโดยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

4.9 ข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคหากมีข้อกำหนดเพ่ิมเติมนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกำหนดนี้ 
จะต้องเป็นไปตามเภสัชตำรับท่ีอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 
พ.ศ.2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุ
ตำรายา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 26 กรกฎาคม 
2562) กรณีท่ีผลิตภัณฑ์ยาใดใช้มาตรฐานเภสัชตำรับสูงกว่าท่ีถูกระบุกำหนดไว้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
จะรับไว้พิจารณา โดยให้ผู้เสนอนำสำเนารายละเอียดตำรับยาฉบับท่ีใช้อ้างอิงมาพร้อม 

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
เฉพาะยาท่ีผลิตในประเทศไทย เว้นเสียแต่มีผู้ประกอบการในประเทศไทยเข้ายื่นข้อเสนอและเสนอราคาน้อยกว่า 3 
ราย หรือเป็นพัสดุท่ีไม่มีผลิตในประเทศไทย จะพิจารณาผู้ประกอบการท่ีจำหน่ายยาท่ีผลิตในต่างประเทศท่ีเข้ายื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาด้วย 
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รายการท่ี 5 
คุณลักษณะเฉพาะของยา water solution for injection/infusion, 100 mL bag 

1. ชื่อยา  water solution for injection/infusion, 100 mL bag 
2. คุณสมบัติท่ัวไป  

2.1 เป็นสารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี 
2.2 ประกอบด้วย Sterile water สำหรับเตรียมยาฉีด  
2.3 บรรจุในภาชนะชนิดขวดแก้ว Type I or II หรือภาชนะบรรจุพลาสติก ขนาด 100 ml  
2.4 ภาชนะบรรจุ 

- ใบรับรองคุณภาพและตรวจผ่านตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐานเลขท่ี มอก.531-2558 จากหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ของราชการ เช่น 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

- บรรจุภัณฑ์สามารถต่อเข้ากับกระบอกฉีดยาแบบไม่มีหัวเข็ม โดยท่ีสามารถดูดสารละลายได้โดยตรงจาก
ภาชนะบรรจุครบตามปริมาตรท่ีแจ้งไว้ โดยไม่เกิดการรั่วซึม 

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

เลขท่ีผลิต, วันท่ีผลิตและวันหมดอายุชัดเจน 
- บนภาชนะบรรจุ ระบุชื่อยาหรือชื่อทางการค้า, ส่วนประกอบ, ขนาดความแรงของยา, เลขท่ีผลิต,วัน

หมดอายุและขนาดบรรจุไว้ชัดเจน 
3. คุณลักษณะเฉพาะ 

1. รายการเวชภัณฑ์ยาท่ีมีข้อกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะห์จากเภสัชตำรับใด เภสัชตำรับหนึ่ง โดยเป็นเภสัช
ตำรับเดียวกันและฉบับเดียวกันด้วย ซ่ึงบริษัทได้จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุข ท้ังนี้ เภสัชตำรับท่ีใช้อ้างอิงต้องเป็นฉบับท่ีเทียบเท่าหรือใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตำรับใดตำรับหนึ่ง 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 
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หรือ drug substance specification อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่ได้ระบุไว้ในเภสัชตำรับดังกล่าว ต้องมีมาตรฐานอย่าง
น้อย 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. แล้วแต่กรณีประกอบการพิจารณาด้วย 
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 : (A) Sterile water for injection USP(34) 
ข้อ Test Items Specifications 
1 Oxidizable Substances The pink color dose not completely disappear 
2 Water conductivity Meet the requirements 
3 Particulate Matter in injections Meet the requirements 
4 Bacterial endotoxins Test Less than 0.25 USP Endotoxin Unit/ml 

3.2 Finished Product specification :  (B) Sterilised water for injections BP(2011) 
ข้อ Test Items Specifications 
1 Oxidizable Substances Meet the requirements 
2 Acidity or Alkalinity Meet the requirements 
3 Conductivity Meet the requirements 
4 Nitrates Meet the requirements 
5 Sulphates Meet the requirements 
6 Aluminium Meet the requirements 
7 Chlorides Meet the requirements 
8 Ammonium Meet the requirements 
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9 Calcium and magnesium Meet the requirements 
10 Bacterial endotoxins Test Less than 0.25 IU /ml 
11 Residue on evaporation Meet the requirements 
12 Particulate contamination 

:Sub-visible particles 
Meet the requirements 

13 Sterility Meet the requirements 
หมายเหตุ 

- กรณีท่ีจดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวท่ีได้รับอนุมัติด้วย 

- 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
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงกำหนดข้ึนโดยมีความสอดคล้อง และทัดเทียมกับ
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 หรือมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีมาตรฐานอ่ืนท่ี
สำแดงได้ว่า มีความสอดคล้องและทัดเทียมกับ PIC/S ในการผลิตยาในหมวดยาท่ีเสนอขาย โดยมีหนังสือรับรองจาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       
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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 ตลอดช่วงอายุของยาท่ีข้ึนทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
4.3.5 กรณีเป็นยากลุ่ม biological products ท่ีเป็น vaccines, blood products ต้องมีเอกสารรับรองรุ่น

การผลิต (lot release) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
4.4 ตัวอย่างยา ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยาอย่างน้อย 2 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียด

ได้ครบถ้วนตามท่ีกำหนดในหัวข้อคุณสมบัติท่ัวไปข้างต้น     
4.5 การประกันคุณภาพยาท่ีส่งมอบ 

4.5.1 ยาท่ีส่งมอบต้องมีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ 
4.5.2 ยาทุกงวดท่ีส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นท่ีส่งมอบ 
4.5.3 กรณีท่ีหน่อยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาท่ีส่งมอบเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพหน่วยราชการจะทำ

หนังสือร้องขอตัวอย่างโดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพ่ิมอีกตามจำนวนท่ีหน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์ และ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีท่ีพบว่ายาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ   
หน่วยราชการขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้ขายและ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป 

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเม่ือยาใกล้หมดอายุ หรือเม่ือเกิดการเสื่อมสภาพด้วย
ประการใดๆ ก่อนกำหนดโดยไม่มีเง่ือนไข 

4.5.5 กรณีเป็นยาท่ีต้องเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ต้องมีเอกสารแสดงและรับรองว่า มี ระบบ
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 



 
(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) 

 

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/หรือเจือจางก่อนใช้ต้องมีผลการศึกษาความคงสภาพหลังการละลาย
และ/หรือเจือจางในตัวทำละลายต่างๆ ครบถ้วนและสอดคล้องกับเอกสารกำกับยา 

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้ 
4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในช่วงเวลาของสัญญาจะซ้ือจะขาย 
4.7.3 กรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยท่ีได้รับยา 

4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาท่ีมีประวัติถูกเรียกเก็บคืนโดยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

4.9 ข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคหากมีข้อกำหนดเพ่ิมเติมนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกำหนดนี้ 
จะต้องเป็นไปตามเภสัชตำรับท่ีอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 
พ.ศ.2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุ
ตำรายา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 26 กรกฎาคม 
2562) กรณีท่ีผลิตภัณฑ์ยาใดใช้มาตรฐานเภสัชตำรับสูงกว่าท่ีถูกระบุกำหนดไว้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
จะรับไว้พิจารณา โดยให้ผู้เสนอนำสำเนารายละเอียดตำรับยาฉบับท่ีใช้อ้างอิงมาพร้อม 

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
เฉพาะยาท่ีผลิตในประเทศไทย เว้นเสียแต่มีผู้ประกอบการในประเทศไทยเข้ายื่นข้อเสนอและเสนอราคาน้อยกว่า 3 
ราย หรือเป็นพัสดุท่ีไม่มีผลิตในประเทศไทย จะพิจารณาผู้ประกอบการท่ีจำหน่ายยาท่ีผลิตในต่างประเทศท่ีเข้ายื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาด้วย 
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รายการท่ี 6 
คุณลักษณะเฉพาะของยา water irrigation solution, 1 L bottle 

1. ชื่อยา water irrigation solution, 1 L bottle 
2. คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1 เป็นสารละลายใสไม่มีสี ปราศจากเชื้อ สำหรับล้างแผล 
2.2 บรรจุในขวดพลาสติกท่ีสามารถต้ังได้ ขนาด 1000 ml  
2.3 ภาชนะบรรจุ จุกขวดเป็นแบบเปิดได้ ขวดต้ังได้ มีฝาปิดมิดชิดเม่ือใช้ไม่หมด 
2.4 ฉลาก 

- บนกล่องบรรจุ ระบุชื่อยาหรือชื่อทางการค้า, ส่วนประกอบ, ขนาดความแรงของยา, เลขทะเบียนตำรับ
ยา, เลขท่ีผลิต, วันท่ีผลิตและวันหมดอายุชัดเจน 

- บนถุงบรรจุ ระบุชื่อยาหรือชื่อทางการค้า, ส่วนประกอบ, ขนาดความแรงของยาความเข้มข้นของ
สารละลายในหน่วยของ mOsmol /L, เลขท่ีผลิต และวันหมดอายุไว้ชัดเจน 
3. คุณลักษณะเฉพาะ 

1. รายการเวชภัณฑ์ยาท่ีมีข้อกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะห์จากเภสัชตำรับใด เภสัชตำรับหนึ่ง โดยเป็น
เภสัชตำรับเดียวกันและฉบับเดียวกันด้วย ซ่ึงบริษัทได้จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ท้ังนี้ เภสัชตำรับท่ีใช้อ้างอิงต้องเป็นฉบับท่ีเทียบเท่าหรือใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตำรับใด
ตำรับหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562) และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุตำรายา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 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 อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่ได้ระบุไว้ในเภสัชตำรับ
ดังกล่าว ต้องมีมาตรฐานอย่างน้อย ดังนี้ 

1) ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ในตํารายาของประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ The 
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of 
Pharmaceuticals for Human Use (ICH) หรือ 
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2) ข้อกําหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ผู้ผลิต (In-house) มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าข้อกำหนด 
และมาตรฐานท่ัวไปของการวิเคราะห์ท่ีกำหนดไว้ในเภสัชตำรับเดียวกันและฉบับเดียวกันด้วย สำหรับรูปแบบยา
นั้น ๆ (General requirement for dosage form) ท่ีบริษัทใช้อ้างอิงในการจดทะเบียนต่อสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข  

ท้ังนี้บริษัทต้องยื่นเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2. แล้วแต่กรณีประกอบการพิจารณาด้วย 
2. รายการเวชภัณฑ์ยาท่ีไม่มีข้อกำหนดและมาตรฐานการวิเคราะห์ท้ังใน finished product  และ drug 

substance จากเภสัชตำรับใด ตำรับหนึ่ง ท่ีเป็นเภสัชตำรับฉบับท่ีเทียบเท่าหรือใหม่กว่ามาตรฐานเภสัชตำรับใด 
ตำรับหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 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    
Finished Product specification :Sterile water for Irrigation (USP 39)  
ข้อ Test Items Specifications 
1 Identification test Meet the requirement 
2 Oxidizable substances Meet the requirement 
3 Total organic carbon Meet the requirement 
4 Water conductivity Meet the requirement 
5 Sterility Test Meet the requirement 
6 Bacterial Endotoxin Less than 0.25 USP Endotoxin Unit/ml 

หมายเหตุ 
-  หัวข้อ Dissolution และ Uniformity of dosage units ให้แนบเอกสารแสดงรายละเอียดผลการตรวจ

วิเคราะห์ หากมิได้แจ้งรายละเอียดท่ีเป็นตัวเลขไว้ในใบ COA 
- กรณีท่ีจดทะเบียนแจ้งการเว้น (waive) การตรวจสอบวิเคราะห์รายการใด ให้ยื่นแสดงเอกสารหลักฐาน

ดังกล่าวท่ีได้รับอนุมัติด้วย 
- Drug substance specification พิจารณาจากใบวิเคราะห์ของผู้ผลิต drug substance หรือใบวิเคราะห์ 

drug substance ของผู้ผลิตยาสำเร็จรูป ฉบับใดฉบับหนึ่ง ซ่ึงมีการตรวจวิเคราะห์ครบทุกหัวข้อท่ีกำหนด 
4. เง่ือนไขอ่ืน 

ผู้เสนอราคาต้องยื่นแสดงหนังสือรับรอง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ รายละเอียดดังนี้ 
4.1 เอกสารการได้รับอนุญาตข้ึนทะเบียนตำรับยาเพ่ือจำหน่ายในประเทศไทย และสำแดง (declare) แหล่ง

ผลิต 
4.1.1 ใบสำคัญการข้ึนทะเบียนตำรับยา ได้แก่ ทย.2 ทย.3 ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณี 
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4.1.2 ใบคำขอข้ึนทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาท่ีเสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามท่ีข้ึนทะเบียน (finished product specification) และข้อกำหนดคุณภาพของ
วัตถุดิบ (drug substance specification) 

4.2 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา 
4.2.1 กรณีท่ียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยา

ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีดีในการผลิต PIC/S(Pharmaceutical Inspection Co-operation) โดยหน่วยงาน 
PIC/S participating authorities หรือมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีดีใน
การผลิตยาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงกำหนดข้ึนโดยมีความสอดคล้อง 
และทัดเทียมกับหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาท่ีเสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการ
ตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

4.2.2 กรณีท่ีเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม
 หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation 
Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating authorities ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบ โดยมีผลการ
รับรองถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออายุตลอดชีพแล้วแต่กรณี หรือมาตรฐานการผลิตยาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีมาตรฐานอ่ืนท่ีสำแดงได้ว่า มีความสอดคล้องและทัดเทียมกับ PIC/S ในการผลิตยาใน
หมวดยาท่ีเสนอขาย โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีผลการรับรองถึงวัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          

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 ของ

ผู้ผลิตยาเท่านั้น/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

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
4.3.5 กรณีเป็นยากลุ่ม biological products ท่ีเป็น vaccines, blood products ต้องมีเอกสาร

รับรองรุ่นการผลิต (lot release) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
4.4 ตัวอย่างยา ผู้เสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างยาอย่างน้อย 2 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงเป็นตัวแทนแสดง

รายละเอียดได้ครบถ้วนตามท่ีกำหนดในหัวข้อคุณสมบัติท่ัวไปข้างต้น     
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4.5 การประกันคุณภาพยาท่ีส่งมอบ 
4.5.1 ยาท่ีส่งมอบต้องมีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ 
4.5.2 ยาทุกงวดท่ีส่งมอบ จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นท่ีส่งมอบ 
4.5.3 กรณีท่ีหน่อยราชการทำการสุ่มตัวอย่างยาท่ีส่งมอบเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพหน่วยราชการ

จะทำหนังสือร้องขอตัวอย่างโดยผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องส่งยาเพ่ิมอีกตามจำนวนท่ีหน่วยราชการส่งตรวจ
วิเคราะห์ และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีท่ีพบว่ายาไม่เป็นไปตาม
คุณลักษณะเฉพาะ   หน่วยราชการขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาการเสนอราคายาดังกล่าวของผู้ขายและ/หรือ
ผู้ผลิตในครั้งต่อไป 

4.5.4 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับเปลี่ยนยาเม่ือยาใกล้หมดอายุ หรือเม่ือเกิดการเสื่อมสภาพด้วย
ประการใดๆ ก่อนกำหนดโดยไม่มีเง่ือนไข 

4.5.5 กรณีเป็นยาท่ีต้องเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ต้องมีเอกสารแสดงและรับรองว่า มี 
ระบบการเก็บและจัดส่งยาเป็น 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 โดยวิธีการศึกษาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อนี้ระบุในกรณีท่ีตัวยาสำคัญของยาต้นแบบข้ึนทะเบียนก่อนปี 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) ยาในรูปแบบยาท่ีดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยา
สำคัญ (modified release dosage Forms) เป็นต้น 

4.6.2 กรณีเป็นยาท่ีต้องละลายและ/หรือเจือจางก่อนใช้ต้องมีผลการศึกษาความคงสภาพหลังการ
ละลายและ/หรือเจือจางในตัวทำละลายต่างๆ ครบถ้วนและสอดคล้องกับเอกสารกำกับยา 

4.7 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนี้ 
4.7.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ยานี้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการท่ีได้

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
4.7.2 กรณีผลิตภัณฑ์ยาชนิดนี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซ้ือจะขาย 
4.7.3 กรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยท่ี

ได้รับยา 
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4.8 หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาท่ีมีประวัติถูกเรียกเก็บคืนโดยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

4.9 ข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคหากมีข้อกำหนดเพ่ิมเติมนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกำหนดนี้ 
จะต้องเป็นไปตามเภสัชตำรับท่ีอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 6 
ธันวาคม พ.ศ.2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562) และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562) กรณีท่ีผลิตภัณฑ์ยาใดใช้มาตรฐานเภสัชตำรับสูงกว่าท่ีถูกระบุกำหนดไว้ ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติจะรับไว้พิจารณา โดยให้ผู้เสนอนำสำเนารายละเอียดตำรับยาฉบับท่ีใช้อ้างอิง
มาพร้อม 

4.10 เป็นยาท่ีผลิตในประเทศไทย แบ่งได้ดังนี้ 
4.10.1 หากยาตามเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ ได้รับเครื่องหมายสินค้าท่ีผลิตใน

ประเทศไทย (Made in Thailand) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่ีมีอายุของหนังสือรับรองสินค้าอย่าง
น้อยถึงวันท่ีกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามเอกสารประกาศเชิญชวนของรายการยาดังกล่าว มีจำนวนต้ังแต่ 
6 รายข้ึนไป จะพิจารณาเฉพาะบริษัทท่ีได้เครื่องหมายสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย 

4.10.2 หากยาตามเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ ได้รับเครื่องหมายสินค้าท่ีผลิตใน
ประเทศไทย (Made in Thailand) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่ีมีอายุของหนังสือรับรองสินค้าอย่าง
น้อยถึงวันท่ีกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามเอกสารประกาศเชิญชวนของรายการยาดังกล่าว มีจำนวนน้อย
กว่า 6 ราย จะพิจารณาเฉพาะยาท่ีผลิตในประเทศไทย เว้นเสียแต่มีผู้ประกอบการในประเทศไทยเข้ายื่นข้อเสนอ
และเสนอราคาน้อยกว่า 3 ราย หรือเป็นพัสดุท่ีไม่มีผลิตในประเทศไทย จะพิจารณาผู้ประกอบการท่ีจำหน่ายยาท่ี
ผลิตในต่างประเทศท่ีเข้ายื่นข้อเสนอและเสนอราคาด้วย 


