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เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๓/๒๕๖๓

การซื้อเวชภัณฑ (ยา) รวมระดับเขต เขตสุขภาพที่ ๖ จํานวน ๘ รายการ

ตามประกาศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่  ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

                  โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๖ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข" มีความ

ประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 

๑.  cefazolin ๑ g powder for

solution for injection, ๑ vial

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๗๗๕๑๑)

จํานวน ๖๘๗,๙๐๖   vial

๒.  ceftazidime ๑ g powder for

solution for injection, ๑ vial

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๖๑๓๐๒)

จํานวน ๖๗๐,๓๓๔   vial

๓.  ceftriaxone ๑ g powder for

solution for injection/infusion, ๑

vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๔๕๑๑)

จํานวน ๑,๑๗๖,๕๗๔   vial

๔.  desflurane ๑๐๐ mL/๑๐๐ mL

inhalation vapour, liquid, ๒๔๐ mL

bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๒๔๔๕)

จํานวน ๑,๕๖๕   ขวด/bottle(๒๔๐

มิลลิลิตร/ml)

๕.  entacapone ๒๐๐ mg film-

coated tablet, ๑ tablet

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๙๓๕๗๖)

จํานวน ๒๖๒,๓๐๐   tablet

๖.  epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL

solution for injection, ๐.๓ mL

prefilled syr (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๙๐๐๑๕)

จํานวน ๗,๘๖๖   Prefilled syr(๐.๓

มิลลิลิตร/ml)

๗.  nicardipine hydrochloride ๑๐

mg/๑๐ mL solution for injection,

๑๐ mL ampoule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๘๔๒๕๓)

จํานวน ๙๘,๔๘๗   ampoule(๑๐ มิลลิลิตร/ml)

๘.  vildagliptin ๕๐ mg tablet, ๑

tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๓๓๗๗๒)

จํานวน ๑๘๕,๖๔๐   tablet



พัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa6V8Xtu76YrUFM%2FM9K0DwwOBwhd2THzCzod%0AbcqXdMnKN4G9ZkFVfSKjJSJ74psW86OY92Kipa6L0jLmCYeZRULtbJ%2Fu9U6Z7gE9yERIhVQzMIdA%0Awl8rx1aIXTfyQAwxfdGYv1lyDSCW1obdFgWm0E9W
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKKqhuZclTg99ctjaKISMqnISjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RkAnwnFNNnavfsfiYpmgsV
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน และหรือสําเนาใบอนุญาตนําหรือสั่ง

ยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น



                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ คลังยาและเวชภัณฑ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๖ ที่ออกหนังสือสั่งซื้อ

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

เวชภัณฑ (ยา) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา

หลักฐานดังกลาวน้ี สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน ตามที่ระบุในเอกสาร

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแตละรายการ โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย

พรอมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพื่อใชในการ

ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ

งานบริหารเวชภัณฑ ชั้น ๓ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลระยอง

                ท้ังน้ี สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดัง

กลาว ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะไมคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ

                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ



ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะพิจารณาลงโทษผูยื่น

ขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใช

เปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด



จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ตามรายการพิจารณา

                               ๑.   cefazolin ๑ g powder for solution for injection, ๑ vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๗๗๕๑๑) จํานวน ๕๖๗,๓๒๑.๐๐ บาท (หาแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามรอยยี่สิบเอ็ดบาทถวน)

                               ๒.   ceftazidime ๑ g powder for solution for injection, ๑ vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๖๑๓๐๒) จํานวน ๖๐๖,๗๔๐.๐๐ บาท (หกแสนหกพันเจ็ดรอยสี่สิบบาทถวน)

                               ๓.   ceftriaxone ๑ g powder for solution for injection/infusion, ๑ vial

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๔๕๑๑) จํานวน ๕๔๓,๒๖๓.๐๐ บาท (หาแสนสี่หม่ืนสามพันสองรอยหกสิบสามบาทถวน)

                               ๔.   desflurane ๑๐๐ mL/๑๐๐ mL inhalation vapour, liquid, ๒๔๐ mL bottle

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๒๔๔๕) จํานวน ๔๓๔,๔๗๓.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันสี่รอยเจ็ดสิบสามบาทถวน)

                               ๕.   entacapone ๒๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๒๙๓๕๗๖) จํานวน ๔๓๐,๘๑๕.๐๐ บาท (ส่ีแสนสามหม่ืนแปดรอยสิบหาบาทถวน)

                               ๖.   epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๐๐๑๕) จํานวน ๖๕๘,๔๕๓.๐๐ บาท (หกแสนหาหม่ืนแปดพันสี่รอยหาสิบสามบาทถวน)

                               ๗.   nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL

ampoule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๘๔๒๕๓) จํานวน ๗๓๑,๑๕๙.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยหาสิบเกา

บาทถวน)

                          รวมเปนจํานวน ๓,๙๗๒,๒๒๔.๐๐ บาท (สามลานเกาแสนเจ็ดหม่ืนสองพันสองรอยยี่สิบสี่บาท

ถวน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบความถูกตองในวันที๒่๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหวาง

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน



อิเล็กทรอนิกสฯ ดังน้ี

                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ

                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

                          ท้ังน้ี "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะคืนใหผูยื่นขอเสนอ

หรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีสํ่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัด

เลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวม

สูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สํานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข จะพิจารณาจาก ราคาตอรายการ

                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขทีสํ่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใน

สวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือ

เปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายน้ัน

                          ๖.๔     สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดย

ไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา



อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอ

เท็จจริงเพ่ิมเติมได สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอ

เท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่ง

ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ

ใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนเด็ดขาด ผู

ยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะพิจารณา

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัด

เลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ

หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอ

สามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดัง

กลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาจประกาศยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได

รับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอ

ราคา

                 ๗.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๗.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปน

หนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๗.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปน

หนังสือ กับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน



สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาส่ิงของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ไดรับมอบไวแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอา

กรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบ

ถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดตรวจรับมอบสิ่งของไว

เรียบรอยแลว

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาส่ิงของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา   ๑๒ เดือน    นับถัดจากวันท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดรับมอบสิ่งของ โดยตอง

รีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ

                          ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณงบประมาณโครงการหลัก

ประกันสุขภาพถวนหนาหรือเงินบํารุงของแตละโรงพยาบาลตามแผนจัดซื้อยาปงบประมาณ ๒๕๖๓

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับ



อนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรือเงินบํารุงของแตละโรงพยาบาลตามแผน

จัดซื้อยาปงบประมาณ ๒๕๖๓ แลวเทาน้ัน

                          ๑๑.๒   เมื่อสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย

และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก

ตางประเทศและของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสง

เสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

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

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือ

ขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะริบหลักประกัน

การยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช

ความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๑.๔   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนด

ในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด

และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๑.๖   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได

โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไมได

                                   (๑)    สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อ

หรือท่ีไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
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cefazolin <0> g powder for solution for injection, <0> vial 

<0>. ~e:JE.11 cefazolin C9l g powder for solution for injection, C9l vial 
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hb ?i1t1tJ1~f1eJ'U tJ1~f1tl'U~lE.J~ltn cefazolin sodium zj\l?ldJ~rlfl'U anhydrous cefazolin C9l g 

1'U C9l vial 
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m.<0> Finished product specification : 

(<0>) Cefazolin for Injection USP 
., 

Test Items Specifications 6lle:J 

(9) Identification Meet the requirement 

b Assay ~o.o - C9ll9lc:t.o% of the Labeled amount of Cefazolin 

Q1 Uniformity of dosage unit* Meet the requirement 

cs'. Specific rotation Between -(9)0° and -bcs:'.0 

er pH cs:'..o - b.o 

b Bacterial endotoxins Not more than o.C9lc:t USP Endotoxin Unit /mg of 

cefazolin 

b'JI Sterility Meet the requirement 
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cefazolin C9l g powder for solution for injection, C9l vial vtU1 C9l/b 



"' Test Items "lleJ Specifications 

~ Water Not more than b.0% 

~ Particulate matter Meet the requirement 

(9)0 Constituted solution Meet the requirement 

(kl) Cefazolin Sodium for Injection BP 

"' "lleJ Test Items Specifications 

(9) Identification Meet the requirement 

Iv Assay ~o.o - ®otr.0% of the labeled amount of Cefazolin 

bTl Uniformity of dosage unit* Meet the requirement 

~ Acidity ~.o - b.o 

tr Clarity of solution Meet the requirement 

b Related substances 

- Any other impurity Not more than ®% 

- Total impurities Not more than m.tr% 

ITT! Bacterial endotoxins Not more than ®.tr IU /ml 

~ Sterility Meet the requirement 

~ Water Not more than b.0% 

(9)0 Particulate matter Meet the requirement 

(9) (9) Constituted solution Meet the requirement 

m.kl Drug substance specification : 

(CO>) Cefazolin Sodium USP 

"' Test Items Specifications "lleJ 

(9) Identification Meet the requirement 

Iv Assay ~~-® - ®®o.®% of the labeled amount of 

Cefazolin sodium (on the anhydrous basis) 

bTl Specific rotation/optical between -®o 0 and -\v~0 

rotation 

~ pH ~.o - b.o 

tr Water Not more than lv.0% 

b Sterility Meet the requirement 
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"' Test Items Specifications °llel 

c:nl Bacterial endotoxins Not more than o.@lct USP Endotoxin Unit /mg of 

cefazolin 

~ Organic Impurities 

- T etrazolylacetic acid Not more than @l.0% 

- Tetrazolylacetamide acetal Not more than @l.0% 

- Cefazolin open-ring lactone Not more than o.ct% 

or Cefazolin m-hydroxymethyl 

- Methylthiadiazole thiol Not more than @l.0% 

- c:nl-Aminocephalosporanic acid Not more than C9J.o% 

- Cefazolin m-methyl analog Not more than C9J.o% 

- Cefazolin lactone Not more than C9J.o% 

- Cefazolin acetoxy analog Not more than C9J.o% 

- Cefazolin deacylated Not more than C9J.o% 

- Cefazoloic acid isomers Not more than C9J.o% 

- Cefazolin epimer Not more than C9J.o% 

- Cefazolin pivaloyl Not more than C9J.o% 

- Any individual unspecified Not more than o.C9J% 

impurity 

- Total impurities Not more than m.ct% 

(l§:J) Cefazolin Sodium BP 

"' Test Items Specifications °llel 

@) Identification Meet the requirement 

lv Assay ~ct.o - C9Joho% of the labeled amount of 

Cefazolin sodium (anhydrous substance) 

m Solubility Meet the requirement 

cs.'. Specific rotation/optical Between -@l<i'.0 and -lvcs.'.0 (anhydrous substance) 

rotation 

ct pH cs.'..o - b.o 

b Absorbance lvbo - moo nm 

.................. ~ ......... tb~uTum1:wm1 ........... ~ ................. m1:wm1 

.......... \~ ................. (u:::::::m "'"'1'".) .................... Q ....... (::~:::""~~~".).~ ................. n""n1' 
(m.:im1Dt.1:w'l"l1 m~m) (tn.:i?111VlV1t.1-r1?1tl v:fti5tJ~v:f 1?11) (m.:im1uu1'11 tJ1iJ1?1ti?1f)r;i) 

riru~n~ru:;bu'V'l1:;'LJ€J~~1 

cefazolin C9l g powder for solution for injection, C9l vial V1'W'1 rnh::i 



"' Test Items Specifications 61.lfl 

ml Related substances 

- Any impurity Not more than <9l.o% 

- Total impurities Not more than m.ct:% 

~ N,N-Dimethylaniline Maximum ®o ppm 

~ Water Maximum b.0% 

(9)0 Sterility Meet the requirement 

(9) (9) Bacterial endotoxins Not more than o.<9lcf IU /mg 

Vl:l.J1ElbVll1J - *'IX16ife:i Uniformity of dosage units 1Vfbb'W'Ub€lf16'11'rn?l~\l'J1t.Jrt~bBt.J~i;..Jrtfl1'J\9l'J1"ilibfl'J1~~ 

V11niJ1~bb~\l'J1t.1i;i~bBt.1~~bll'W~1bi;i6/J 111'W1 u COA 

- mru ~"il ~'Vl ~ b {j t.J'W bb ~\I fl1 'Jb l'W (waive) fl1'J\9l'J1"iJ?1€J'U1 bfl'J1 ~~'J1tJfl1'J1~ 1 Vl~'Wbb?! ~\I b€J fl?!1'J 

Vl~fll\i1'W~\lrn=h1~1~-rue:i'Wir~~1t.J 
"" ' 

- Drug substance specification ~"il1'Jtu1"il1fl1u1bfl'J1~~6/J€J\l~i;..J~\9l drug substance Vl~e:i 1u 

lbfl';i1~~ drug substance 6/Jm~i;..J~\9lt.J1~1b~"il~tl u'IJ'IJ1~u'IJ'IJVl~\I 1~t.JiJfl1';i\Yl';i1"illbfl';i1~~fl';i'UVJflVl1-ile:i~n1V1'W~ 

ct:. b~fl'W16l.l~'W61 
cf.<9l be:i fl?!1'Jfl1'J 1~-rue:i'W ru 1\9l~'W'Vl ~ b il t.J'W 19h-r'U tJ1b~e:i"il1V11.i 1t.J1 'Wtl 'J~ b 'Vl 1"11 'Vl t.J bbf;l ~~1 bb~\I (declare) bb Vl~\I 

' v 

cr.(9).(9) 1'1J~1A11Jfl1':i~'W'Vl~bDt.J'W\9\'1-r'Um ('Vlt.J.® 'Vlt.J.m 'Vlt.J.cs:: Vl~e:i t.1.® bb~lbb~mru) 
ct:.®.® 1ur1161le:i~'W'Vl~buCJ'W viCJ.® V1'1e:i CJ.® "lleJ\ICJ1~b~'Wm1m 'l"l1'e:iJJ11CJ&lQ:;b~CJ1'1'1X1-Ue:im1muriJJ 

' 
fJillfl1'1"l6/J€J\I i;..J~\Ylil ru~ 1'11ll~~'W'Vl~ b t'l t.J'W (finished product specification) bbrt~-if e:i fl1Vl'W~ fl tu.fl1'1'16/J€J\I 

ll'l~~'IJ (drug substance specification) mru~e:i ~'J~Vll1\lfl1'Jb ti~ t.J'Wbb tli;i.:i bbm 6/J b~llb~lJ"il~~eJ\I bb 'W'U 

beJfl?l1'Jfl1'J'LJ€Jbbm'LJ (t.J.ct:) JJ1'1'1~€Jll finished product specification bbf;l~/Vl~eJ drug substance 

specification 1~t.J6/Jmbm61Jriei'W1'Wtl'J~fl1f"1tl'J~mm1fl1Bb~fl'Vl'Jei'Dn~ bbi;i~hlbn'W ® tJ ru 1'Wtl'J~fl1f"1 

tl':i~n1~'J1ri1Bb~nvi':ie:i'Wn~ 

er.® be:inm'J~u;iei\IJ.J1 ml\i1'W fl1 'Ji;..J~ \Yl m 
"" 

cr".®.<9l ~1b'W1.fl1'1'1 ~1 t.J be:i n?11 'J~'IJ 'JB .:im \Yl 'Jl\il'W fl1'Ji;..J ~ \9l t.J1l'l1J.JVI~ n bfl ru ~ bbf;l ~15m 'J~ ~1 'W fl1 'J i;..J ~ \9l m 
"" 

PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 1~ t.J VI 1.11 CJ \11 'W PIC/S participating 

authorities 1 'WVIJ.Jl~ m~ b?l'W€l'LJ1 t.J uuu~1?1 ~ mme:iu fl1'J\Yl'J1"il?leJ'U 1~ t.JiJi;..Ji;i fl1'J~'U'Jmfi.:i1'WiJ'J~ fl1f"1 
' 

1__/ ~ 
............. O. .. ~: ............... th~o1'Llm'J1,Jfl1'J ....................................... m'J1,Jfl1'J 

\ (mo0111.0m "'""1"1) ({) (moii'~> ~'1m41Q•l ~ 

....................................... f1'j'j/,Jf11'j ....................................... f1'j'j/,Jf11'j ....................................... f1'j'j/,Jf11'j 

(m\lm1ut.11,J'VoJ'j m~m) Cm.:im1V1Viti-rl'ltl ~'U5tl~~\9l'J) Cm.:im1ou1211 tl'Ji!\9li:1?t~G1) 

riru~f1'1.'}ru::;1\l'V'l1::;'1JeJ.:JCJ1 

cefazolin ® g powder for solution for injection, ® vial 'Vltl1 cs:/b 



d 
er.611 bf) f1?f 1 ';)fl fll.fl1'V'J6/J€1'1 tn'Vl b?f'U f)';l1 fl1 

q 

er.611.C9l e.J~f11';l\9l';l1'<\11bfl';l1~~flfll.fl1'1"le.J~\9lilru~CJ1~1b~'<\l';lU6/J€1'1~e.J~\9l (certificate of analysis of 
q " " 

finished product) 1 'Lltni'Ll~?i-:ibll'Lll'i'1e:iti1-:i 
er.611.~ e.J~f11';l\9l';l1'<\11bfl';l1~~flfll.fl1'1"ll\9ltl~'U6/J€1'11'i'1CJ1~1f1ru (certificate of analysis of druo 

'I 'I Q.I :::, 

substance) mm'Llfl1';le.J~\9lCJ1~'U~?i'1bll'Lll'i'1e:iti1-:i~'16/J€1'1~e.J~\9lCJ1bb~~~e.J~\9ll\9ltl~'U 
'I 'U 'U 'I 

er.611. 611 bf) f1?f1 ';l'\11~€1 VI~ f1 Ji1'Ll~'Ller'Llm1:W ~:W W'U th ~w;h '1 i'U fl1 ';j e.J ~ \916/Jf) -:i1\9l~~'U6IJ f) '1\9)dCJ1~1 fl tU (drug 

substance) oife:i <S'..611.~ tl'U~'Ufl1';Je.J~\9l6/J€1'1e.Ji'11?1ilru~m61'1b~'<\l';ltl (finished product) 
q " 

er.611.<S'. e.J~f11';l~f1~1 Long term stability \9l{;'leJ\?1~1-:ie:i1~6/JeJ'1CJ1~~'U'Vl~bDCJ'U11n'U611i!n-:i1'Ll 
fl ru ~ fl';j';jd..J f11';l€11'\111 ';l bb{;'l ~ CJ1 m~'Vl';l1'16'!1'01';lfll ?16/J mru ~'Ll'Vl ~ b iJ CJ'U CJ1:W 1 f1 f1l1 ~ tJ bb{;'l ~/Vl~f) e.J {;'! 

q 

fl1';j~f1~1 Accelerated stability mru~'U'Vl~blJCJ'UCJ1'UeJCJf1l1 ~ tJ 
er.cs: 1'11e:iti1-:im 

er.<S'..C9l ~b?f'Ll€l';l1fl1 (~61J1CJ) l'i'e:i'1?f'1\9J1e:itJ1'1CJ1€ltl1'1ifeJCJ m vtii'"H.l'U';i';PilJlrusn ~'1bll'Lll'i'1bb'Vl'Llbb?f\?1'1 
" " 

';l1CJ{;'l~bBCJ\?11~fl';l'Utl1'Ll1?11:w~n1vt'Ll\?11 'LliX1oife:i flru?t:w'Li~v\'11 tJ oif1-:il'i''Ll 
q 

er.er fl1';ltl';l~tl'Ll fl rum'l"l m~?i-:i:wffu 
q 

er.er.@) tn~?i-:i:we:i'Ul'i'milmCJ 1 m~hJi!e:iCJf1l1 (9) tJ i!'U'<\11f1l'U?i'1:WeJ'U 
q 

er.er.~ CJ1'Vlf1'11\?1~?i-:i:we:i'U "il~l'i'e:i-:i?i-:i611b'Ll1m'l"lti1CJ1 'U1'U';leJ'1~{;'lfl1';lm1"il1 bf\11~-Mm~'Ll~?i-:i:wei'U 
q q 

' ' ' o:::i.r::::i I C I <V I .r::::i I ~ I .c:::t.. ff I 

er.er. m mru'Vlvt'Lld CJ11'1lfl11'Vl1m1?1:w \911 ei m-:i tn'Vl?f 'l:WeJ'U b 'l"leJ?f '1 m1'<\11 bfl11~Vlfl rum'l"l Vl'Ll1 m1'1l fl11"il ~ 
q q 

v11vti!-:i ~fffa-:i61le:i 1'11 ei ti1-:i 1\?1 CJ~ b?t'Ll m1f\1 (~61l1 CJ) '<\)~ rXei-:i?i-:i m b l'l:w B n m:w°'il1'Ll1'Ll~vtii1CJ11'/J m1?i-:i 1?111'<\I 
" " 

1 bf\11~-M bb{;'l~ b ll'Ll~-r'U ~\?1'1le:i'Uri11 oif ~1 CJ~ b~m-lle:i-:i 1 'Llm1\9111"il1 bfl11~-M'flru.fl1'l"l mru~'l"l'U11m1JJ b ll'Ll 1 tJ 
" q 

\911:W fl ru~ n~ru~ bu'l"l1~ vttl1 CJ ';l1'/J fl1 ';J6/JeJ?f '11'Ll~'Vlfi1JJ-ru~'<\11';lfll1 fl1 ';l b?f'Llm1 f\1 m \?1-:i ni;l116/Jm ~ b?f'Ll m1 m 
q " 

(~61J1CJ) bb{;'l~/Vl~eJ~~i'119l 1'Llfl~'1~eJ1 tJ 
" " 

er.er.cs: ~ b?l'Ll ei 11 f\1 (~61J1 CJ) '<\I~ rX ei'l1'U b ti~ m .. m 1d1eiCJ11n ~'Vl:w l?Hn CJ V1~m~mn1?1fl11b~ei:w?!.fl1'\fll ~1 CJ 
'U 'U . 'I 

t]';)~fl111\?11 fleJ'Ufl1Vl'U\?11\?1CJ 1Jiilb~eJ'Ll h 

er.ITTI ~ b?t'Um1f\1 (~61J1CJ) fil'LlCJe:i:w~"il~ 1 Vfvttl1m1'/Jm';lege:im'll'Ll1?1 b~ CJ1n'Ud.fl1CJvti;l'-:ivt:w1?1m1~~n'W'U~ruru1n'U ~ 
'U 'IJ 'U Q.J QJ 'U 

b?t'Llm1f\1 (~61J1CJ) b~J.Jvt~ei~b?t'Um1m (~61J1CJ) 11CJB'Llb~CJne:i'Ll 
'U 'U 'U v 

er.~ ~b?t'Um1fl1 (~61J1CJ) ~'UCJei:w l1i!CJrni'ln~ruru1ne:i'Ufl';l'Un1vt'U\?1 1?1-:iiJ 
'U 'U Q.I v 

er.~.@) mru e.J(;'l f11';lzjJJ \9111'<\ll bf\ 11 ~-M md fa CJ m:w1'Vl CJ 11"11?11?1fo11 bb 'V'J'Vl 6vt~milei-:itl 5'Li~ fl11~1~ 
m \911:01'Ll ISO/I EC C9lb'llo®er ~{;'! fl11\9111"ill bfl11~vt1JJ b ll'Ll 1ti\911:Wd..J1\9l1:01'Ll-liei fl1Vl'Lll?11 'Lltl1~fl11"1tl1~m \?'! 

~ ~ 

..:::::.. ~ ..::::.. rf 

';l1 flleJb(;'l f1'Vl';lf)'U f1?f 

er.~.~ mrue.Ji'l\91.tl ru~ tn'll'Ll\?1dt1 n b~ CJ n bn'UA'U'<\11 nVf eN\9lm\?11\?1 m~1i! n-:i1'Ufl ru~ m';l:w m1mvt1';lbb{;'l~ m 
" 

1'Ll~1-:ib1m6/Je:i'1~1lJtlJ1"il~ege:i'<\1~6/J1CJ 

fl ru~ nnw n 11 n1V1'U l?1 ~1\1'11 eiu b '1l \91'1leJ\l\11'U 

............. ~ ............. tl':i:::LiTWfl':i':i:Wf11':i ............. ~ ................. fl':i':i:Wf11':i 

\ (m,•11h'1m "'"'°'") !fl (mwi'~' ~·".~~~ ... ~ ................... n"""" 
........... ~ ......................... f1':i':i:l.Jfl1':i ....................................... fl':i':i:Wf11':i 

('W1\1?111\lt111'\fll1 ?11~m) (m\1?111V1~CJ11n'l1 ~'Wi5'1.J~~1911) ('W1-:i?111Li\ll"11 tl-sirl'1'1?lf)(;1) 

11ru~n~ru::; bi:l'V11:!'!J©.:J ti1 

cefazolin <9l g powder for solution for injection, <9l vial Vltl1 ~b 



ct.~.bfl f1'HU'W'UUill'\111flf1!.fl1'Wlil1fl~~\?1Df1l~tnd~mlilr:i~~6'1~ffLJ";j~~'Vl~~6'1bb6'1~f\11:1JU6'1eJ\?lnc.J~eJerthc.i~ 
v ' " 

1~-r'Utn 

ct.~ V11i 1 c.i ";i1'1l il1 ";i'll eiGH1t1~'Vl~hl-r'UViIii1";iru 1~~\?IDru~c.i1~iitJ ";i~f~ ti fl b~c.J fl bn'U ~'W b\?l c.i 6'!1tl' fl~1'W 
" 

riru~m";i:Wil1";iB1Vl1";ibb6'1~tn 1t1";i~c.i~b1m (9) llneit11't1tl";i~m~tl";i~mm1ri1fa~fl'Vl";jeJtJfl61 

A ru~ m':il-1 f11 ";i r\'1V1t1 f?l ~l~'U e:iu b 'U \91'U e:i~ ~ 1t1 

/),_.__ .. / ............ J. .................. f1':i':illf11':i ............. O.~ .............. LJ':i~'51'Um':illf11':i 

......... l ................ (~~:::::~"' "'"'''~)······················{(2·····(::::::·"~~~0)~··················"''""'' 
(m~G'IT.ltJtll-1'\"J':i G'll~m) ('U1~G'l11V!Vlc.J'i191'1 ~'Ut5'll~~l91':1) ('U1~G'l11'BUl'11 'll':iiJl91iiG'lfl{;l) 

fl ruGi' fl'\!fru:; bil'V'l1:;'LJei~ m 

cefazolin <9l g powder for solution for injection, <9l vial VIU1 'o:l/'o:l 



ceftazidime Gl g powder for solution for injection, Gl vial 

d 
Gl. °lfmn ceftazidime C9J g powder for solution for injection, C9J vial 

l.€l. f1W~3.IU~~11tl • 
hC9J -atJbb'U'U bU'Ut:Nt.J1~61.l11~'Un\161.l11'U1~ tJ11f1~1m~e:i ~1vtfou\Yl 

'U 

h® ~1'UU1~ne:iu tJ1~ne:iu\il1t.J~l'Ue.J?!:Wi11m Ceftazidime pentahydrate ~?!:w:wwl'u 
'U 

Ceftazidime C9J g bb~~ Sodium carbonate vt~e:i Arginine 1'U C9J vial 

®.m .fl1~'U~'U11~ 'U1-a~1'U.fl1~'U~~1Vl~'U'U11~t.11Q\YIU11fl~1nb~eJ 
• q q 

iv.cs:: umn - -a~uzje:im ~1t1tJ-a~ne:iu~1m?i1A'rubb~~fll1:Wbb"a\l l'We.J~Wl 1't1~'Wmt.1 b~6/J~e.J~Wl bb~~ 
q v q 

b~6/JVJ~ b 1J t.J'LI \9\'1~u m He:i ~1\1-ll'\Yl b ~t1ut1u-a-a~.n ru~ 
q 

' ' 
- ut1m~t1~u:i1~me:i~1\life:it.1~e:i\l-a~u~e:imvt~e:i~e:ivi1-m1-af11 611'UtJ-a~ne:iu bb~~ 

q q 

6/Jt11\Ylm1:wbb-a\16/Je:i\lm b~6/J~e..i~Wl 1'U~'Umt.J H-ll'\Ylb~'U 
q 

e..i ~ n 1-aWl11~ibfl-a1~IA'flru.fl1'VHll'LI1tJWl1 :w finished product specification bb ~ ~ drug substance 

specification ~B1\l~\1~1nb.fl?i'~\9\'1fou'IJ'ub~t.11nt1 zj\lhl~\YIVJ~bDt.1'Lil9imhtl'rn1t1flru~m-a:wm1m'Vl1-abb~~t.J1 
m~vi 11\1?11n1-aru?16/J ~\l~bn?i'~\91' 1fo~1 off-51\1 ~\I ~e:i\I b lJ'UuiJu~ bill t.Ju b vi 1vt~e:i 1 vt~ wi1:w 1 Wl-a:o1'U b.fl ?I~ \9\'1~u 1\Yl 

q ~ 

1>h~uvtti\I Wl1:wtJ-a~mflm~vi11\lmn1-aru?161.l b~e:i\I -a~u\9\'111t.J1 '\Al.fl. ®ctti@J ~\ll'U~ ti TI'U111"1:w '\Al.fl. ®ctti@J 
q q 

(~\ltJ-a~ml"11t111~n~~1mum~1 1't1~ C9J® n:wn1vrt1t5 ®ctti®) bb~~tJ-a~mflm~vi11\1?11n11ru?16/J b~e:i\I -a~u 
'I 'I 'I <j 

\9\'111t.J1 (u'IJ'u~ ®)'\Al.fl. ®ctti® ~\11't1~ m mn~1fl:w '\Al.fl. ®ctti® (~\ltJ-a~mfl1tJ11~n~~1'4b'Um~1 1't1~ 
®b mn~1fl:w ®ctb®) 

m.Gl Finished product specification 

(@) Ceftazidime for Injection USP 
., 

Test Items Specifications "lleJ 

@) Identification Meet the requirement 

® Assay Q(o.o - C9Joct.o% of the labeled amount of ceftazidime 

(on the dried and sodium carbonate or arginine-tree basis) 

~o.o - C9J®o.o% of the Labeled amount of ceftazidime 

m Uniformity of dosage unit* Meet the requirement 

cs:'. Bacterial endotoxins Not more than o.C9J USP Endotoxin Unit /mg of 

ceftazidime 

ct Sterility Meet the requirement 

~ ~ ....................................... '\J':i~Li1'Llf1':i':iil f11':i ....................................... f1";j";jiJf11':i 

........... l ............... (~::::::~"' "'ITT1,".l ................. (Q ........ (~":,::::""'~Q•l.tl!·················"''~"'' 
(m\1?111Dt.1i1'l"l':i ?11~m) (m._:i?111V!Yi't.1-rWltl ~'W5'\J~~\;l";i) ('W1\lm1n'Ll1211 '\J':i~Wlri?tf1'1) 

rirutln'l!lru~bu'V'l1~'U€l~m 

ceftazidime @) 15 powder for solution for injection, @) vial VIU1 @l/b 



"' Test Items Specifications "lie! 

b pH ct.o - ml.ct 

ml Loss on dying Not more than C9lb.ct% (if contains arginine) 

Not more than C9lm.ct% (if contains sodium carbonate) 

~ Particulate matter Meet the requirement 

ri Sodium carbonate (~1~) Meet the requirement 

(9)0 Limit of pyridine not more than o.m% (if contains arginine) 

not more than o.IS'.% (if contains sodium carbonate) 

(9) (9) Content of arginine (~1il) Meet the requirement 

(Im) Ceftazidime Injection BP 

"' Test Items Specifications "lie! 

(9) Identification Meet the requirement 

b Assay 

- Ceftazidime ~o.o - C9lC9lo.o% of the labeled amount of ceftazidime 

- Anhydrous sodium ~.o - C9lo.o %w/w 

carbonate 

bn Uniformity of dosage unit* Meet the requirement 

IS'. pH (Acidity or alkalinity) ct'.o - ml.ct 

ct Clarity of solution Meet the requirement 

b Pyridine Not more than o.ct% 

ml Related substances 

- Impurity A Not more than o.®% 

- Impurity B Not more than o.®% 

- Impurity G Not more than o.®% 

- Unspecified impurities Not more than o.C9l% 

- Total impurities Not more than (9)% 

~ Loss on dying Not more than C9lm.ct% 

~ Bacterial endotoxins Not more than C9l.o IU /ml (solution C9lo mg/ml) 

(9)0 Particulate matter Meet the requirement 

(9) (9) Sterility Meet the requirement 

............... ~ .......... th~'B1t1m'":illf11'":i .............. ~ .............. m'":illf11'":i 

\ . (1mm11.iim "'"'1".\l (mw'f~' ~·m~Qol 

....................................... f1'":i'":illf11'":i ...................... §'. .......... f1'":i'":illf11'":i ........... ~ ................... f1'":i'":illf11'":i 

(t11-:iG'l11-Ut1JJ'V'l'":i G'l1~m) (m-:im1VlVit1-rl'ltl ~w5LJ~~l'l'":i) (t11-:ii;'f11'B'Lli311 1.J'":i:iJ'l'ldi;'f~~) 

riru'1n'elru:; bt:i'W1:;'1J ei.:i tJ1 

ceftazidime @) g powder for solution for injection, C9l vial Vltl1 ®/b 



(m) Ceftazidime Pentahydrate with Sodium Carbonate for Injection BP/Ph Eur. 
,, 

Test Items Specifications 6llel 

(9) Identification Meet the requirement 

b Assay 

- Ceftazidime c;<(m.o - ®oct.0% (dried and carbonate-free substance) 

- Anhydrous sodium ~.o - ®0.0% 

carbonate 

bT1 Uniformity of dosage unit* Meet the requirement 

cs:' pH ct.o - b'll.ct 

ct Related substances 

- Impurity A Not more than o.b% 

- Impurity B Not more than o.b% 

- Impurity G Not more than o.b% 

- Unspecified impurities Not more than o.®0% 

- Total impurities Not more than ®.0% 

b Impurity F (Pyridine) Not more than o.m% 

ITT1 Loss on dying Maximum ®m.ct% 

~ Bacterial endotoxins Not more than o.®o IU/mg 

c;<( Particulate matter Meet the requirement 

(9)0 Sterility Meet the requirement 

m.lfl Drug substance specification : 

(@) Ceftazidime USP ('Vi:1.11f.lti~ ceftazidime pentahydrate) 
,, 

Test Items Specifications 6llel 

(9) Identification Meet the requirement 

b Assay c;<(ct.o - ®oho% of the labeled amount of ceftazidime 

(on the dried basis) 

bT1 Crystallinity Meet the requirement 

cs:' Sterility Meet the requirement 

ct pH bTl.O - cs:'.O 

b Loss on drying ®bTl.O - ®ct.0% 

ITT1 Bacterial endotoxins Not more than o.® USP Endotoxin Unit /mg of 

ceftazidime 

~ rn ....................................... 'lhtuTun'm.Jm':i .............. _.....i~ ................ m':iiin1':i 

~ (tmm1hiim e1ffi1,.'il {} (mwi'~> ~·m~Q~I 

....................................... fl':i':iilfll':i ....................................... fl':i':iilfll':i ............ ~ ................ fl':i':iilfll':i 
(m..:i?J11ut.Jiim m~m) (m..:t?i11V!Vlt.J:rl'ltl v:l'U5'1.J~v:lt'l':i) (m..:i?J11uu1'11 'l.J-:iii'l'ld?i~G-1) 

11ru~n~ru~bil'V'l1~'llmtJ1 

ceftazidime ® g powder for solution for injection, ® vial VIU1 m/b 



(Im) Ceftazidime pentahydrate BP/Ph Eur. 

"' Test Items Specifications °lleJ 

(9) Identification Meet the requirement 

® Assay ~cr.o - ®o®.0% of the labeled amount of ceftazidime 

(anhydrous substance) 

bfl pH bfl.O - @:'..o 

@:.'. Related substances 

- Impurity A Not more than o.®% 

- Impurity B Not more than o.®% 

- Impurity G Not more than o.®% 

- Unspecified impurities Not more than o.®0% 

- Total impurities Not more than ®.0% 

er Impurity F Not more than ctoo ppm 

b Heavy metals Maximum ®o ppm 

b')} Water ®bfl.O - ®ct.0% 

~ Bacterial endotoxins Less than o.®o IU /mg of ceftazidime 

'Vi~1m'Vi~ - *Vi1.Ue:i Uniformity of dosage units 1Vfbb'W'UbBfl?l11bb?l~'111CJ~~bBCJ~v.J~fl111W'.i1~1bfl11~~ 

vnn:D1~bb~'l11tJ~~bBCJ~~bU'W~1b~'U Hl t11 u COA 

- mru~~~'VI~ bD CJ'W bb~'lfl11bl'W (waive) n11m1~?1e:iui bfl11~~11CJ m11~ 1 Vl~'W bb?l~'I bB fl?l11 

Vl~ fllii1'W~'I fl~ 11~1~-ru B'W~~ ~1 CJ 
"" ' 

- Drug substance specification ~~11ru1~1n1u1bfld1~~'UB'l~v.J~~ drug substance Vl1e:i 1u 

1bfl11~~ drua substance 'Ue:i'lerv.i~~m?1'1b~~1LJ m:ru1~uU'U'Vl~'l 1\9milm1~11~1bfl11~~fl1'U'VlflVi1-ife:i~n1VJ'W~ 
~ ~ ~ ~ 

ct'.. b~eJ'W 1°ll~'W 61 

ct.® bB fl?l11fl111~-ru B'W ru 1~~'W'VI ~ b ti CJ'W ~1-ru m b ~e:i~1VJti 1CJ1t1LJ1~ b 'VI 1"11 vi CJ bb~ ~cl1 bb~'I (declare) bb 'Vl~'I 
'"' 

............... ~ ......... 'lh~'51'lJf\d";jJ..lfl1";j ............ ~ ................ f\d";iJ..lfl1";j 

~ 
(m.:im11'1l~m m~~1.:il"i') 

0 ~ ....................................... f\";i";jJ..lf\1";i ....................................... f\";i";jJ..lf\1";i ....................................... f\";i";jJ..lf\1";i 

('U1t.J.n''Vl";i '1l~J..11'Uf\E;1) 
' "' 

(m.:ii.'l1Tut.JJ..J'l"J";j m~m) (m.:ii.'l11V1~t.J~l'ltl ~'U5tl~~l'l";i) 

l')Ul'ii'fl~Ul:!bQ'l"l1:!'1JeNt.11 

ceftazidime @) 'S powder for solution for injection, C9l vial V!ii'1 @Yb 



er.<9).\v 1'Ufl1'1JeJ~'U'Vl~bUt.J'U 'Vlt.J.<9) Vl~e:i t.J.<9) '1JeJ\lt.J1~b?l'Um1A1 'V'J~eJ:W-;i1t.Jf;1~bBt.J~!X11J'e:im';ifll'Ufl:W 
q 

fJbU.f11'V'J'1JeJ\l v..i~ \9\Dru61-1\9\1:w~~'U'Vl~ bu t.J'U (finished product specification) bbr;i~1J'e:in1V1'U~l"JbU.f11'V'J'1JeJ\l 
l\9\tl~'U (drug substance specification) mru~e:itj';i~Vll1\l f\1-;ib 'lJ~ t.J'Ubb 'lJr;i-:i bbm '1J b~m~:W"il~~eJ\l bb 'U'U 

beJfl?l1-;ifl1';i'1JeJbbn'l61l (t.J.er) :W1'V'J~e:i:w finished product specification bbf;1~/Vl~eJ drug substance 

specification 1~t.J'1Jmbm'1Jne:i'Ll1'U'lJ-;j~fl1f!'lJ-;j~fll~';j1f11Bb~fl'Vl';ieJUfl~ bbf;1~1~.ibn'U iv u ru 1'Ll'\J';i~f\1\2l 

tb~m~';i1A18b~f1'Vl';ie:iun~ 

er. iv beJ fl?11';i1'iJ';jeJ\l:1J1 \9l';ilfi1'U fl1';jv.J~\9l m .. 
er.h<9l ~1b'LI1.n 1'V'J ti 1 t.J beJ fl?! 1-;i1''U ';jeJ\lm \9\ ';jlfi1'U fl1';jv.J ~ \9\ t.J1 \9\1:W VI~ fl bfl ru 61-1 bbf;1 ~15m ';i~ ~1'Llfl1-;i v..i ~ \9\ t.J 1 

"" 
PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 1~ t.J VI i.11t.J\l1 'U PIC/S participating 

authorities 1 'LIVl:!Jl~ t.11~ b?l'UeJ'1J1 t.J utJ'U~ 1?!~ mmffu f\1-;i\9\';il"il ?!eJ'U 1~ t.JiJ v..ir;im';i1''U-;ieJ\l t:i\l1'U'lJ-;i~f\1121 
q 

'\J';i~m~';i1A18b~fl'Vl';jeJ'Llfl~ 

er. r;n beJfl?l1';iArum'V'J'1JeJ\l mV1 b?l'Um1 A1 
q 

er.r;n.<9) v.Jf;1fl1-;i\9l';il"illbl°l';i1~~flru.f11'V'Jv.J~\9\Dru61-1CJ1~1b~"il';i'\J'1Je:i\l~v.J~\9l (certificate of analysis of 
q ~ ~ 

finished product) 1'Llmtw~?i\lbU'U1'11e:i~1-:i 
er.r;n.\v v.J6'lfl1-;i\9l';il"illbfl';i1~~flru.f11'V'Jl\9ltl~'U'U€1\ll'l1CJ1~1fi'tlJ (certificate of analysis of drug 

substance) vflm'Llf\1-;iv.J~\9lt.J11'Ll~?i-:ibU'Ul'l1e:i~1-:i~-:i'Ue:i\l~v.J~\9lt.J1bb6'l~~v..1~\9ll\9lti~'U 
'l 'll 'll q 

er.r;n.r;n beJ fl?!1-;iVl~eJVI~ fl ~1'U~'U tJ'U f111:W ~:w~mh~vd1-:i~'U f\1-;iv.J~ \9\'1J€1\ll \9\tl ~'U'1J€1\l 1'11 t.11 ~1fl tlJ (drug 

substance) -ife:i IS"'..r;n.tv niJ1'Llm';iv..1~\9l'Ue:i-:iv..1~\9\Ji'ru61-1m~1b~"ild'lJ (finished product) 
q ~ 

er.r;n.IS"'. v.Jf;1fl1';i~fl'l':f1 Long term stability \9lr;ie:i~otl1-:ie:i1~'1J€1\lCJ1~~'U'Vl~bUt.J'Ll1i'n'U~1tl'fl\l1'U 
fl ru~fld';j&.J fl1';i€1 1V11';i bb6'1~tJ1 fld~'VI ';i1\l?l1'51';ibU ?!'U mru ~'U'Vl~ bu CJ'U tJ 1:1J1 fl fll1 Iv u bb6'1~/Vl~€1v.J61 

' 
fl1';j~fl'l'J-1 Accelerated stability mru~'U'Vl~bUCJ'Ut.J1U€JCJfll1 Iv u 

ct.IS"'. 1'11€1~1\lt.11 

ct.IS"'..<9) etb?!'UeJ';i11°11 (et'1J1t.J) ~e:i-:i~-:i\9l1e:icJ1-:it.J1e:icJ1-:iue:it.J m V1ti1f.lu-a-a~.firu~ zj\lblJ'U\9llbb'Vl'Ubb?!~\l 
~ ~ 

11t.Jr;i~ bBt.J~ 11ii'A';i'Utll'U\9\1:w~n1V1'U~ 1 'LIIX11J'e:i Aru?1&.JD~~11 'lJ 151-:i~'U 
q 

er.er md'lJd~nt1Arum'V'Jm~~-:i&.Je:iu 
q 

er.er.@) m~?i-:i&.Je:iu~e:i-:iiJmCJH1~ilue:iCJfl11 (9) tJ tl'u"il1fll't1?i-:i&.Je:iu 
' 

er.er.® m'VI rn1 ~~ ?i-:i&.J e:iu "ii~ ~ei-:i?i-:i~1bmm'V'Jti1CJ1 u ~'lJ';jeJ\le.J6'l f\1';i\9l';i1 "ill bf'l';i1~~ m1u~?i-:i&.Je:iu 
q ' ' ' ' 

er.er. r;n mruVi'Vli.11 CJ';i16/lf\1';ivl1fl1';j?i&.J1'11 €1 ~1\l mV1?i-:i:w €J'U b-We:i?i-:i \9\dl"ill bfl'.i1~~1°1 Ul.f11'V'J V1i.11 CJ ';i16/l fl1 ';i"i) ~ 
q ' 

v11V1tl'-:i~e:i~e:i-:i'1Je:il'l1e:i ~1-:i 1~ t.J~ b?1'Um1A1 (~'1J1 t.J) "il~~e:i-:i?i-:i m b ~:wBfl\9\1&.J~1t11t1~V1i.11 m16/lm';i~\l\9l';i1"il 
~ ~ 

1 b1°ld1~~ bbf;1~ b ut1~1''U ~~6/le:i'U~11 oif ~1 CJ~ b~moif m 1 'Um';i\9\11"il1 b1°ld1~~Arum'V'J mru~'V'J'U11 m hJ b ut11 LJ 
~ ' 

\9\1:W fl ru~ fl'l':fru~ bu'V'J1~ V1i.11 m16/l fl1 ';j'LJeJ?! \ll'U~'Vl 6hJ1'u'W"il1';iru1 fl1';j b?l'Wm-11°11 m ~\l fl~11'UeJ\l ~ b?l'Um11°11 ' ~ 

(~'1J1t.J) bbf;1~/Vl~eJ~v.J~\9\1'Wfl~\l~eJ1 LJ 
~ ~ 

{;J --111 ....................................... 'l.l'.i~li1'Wf1'.i'.i:Wf11'.i ....................................... n'.i'.i:wn1'.i 

············~················(u::::::~m eoffi1,0) .................. ?.?. ........ (~:,:::•m~~ .. l~··················"''""'' 
('W1..:im1Dt.1:w'V'J'.i m~m) ('W1..:i6'111V1Vi't.1~\9ltl ~'W5'l.l~~m) (m..:i?111liDl'l1 'l.l'.i~\91116'1~~) 

riru~n~ru~bu'l"l1~'llrJ~tJ1 

ceftazidime ® '5 powder for solution for injection, ® vial 'V!i'.i1 .Vb 



ct.ct.er ~ b?l'Llff'a1fl1 (~'1J1CJ) ~ ~~B-:i1'rntJ~ CJ'Llm b~Bcn 1rn-l'Vl:w~ en CJ Vl~m~mn~fl1''H~B:W?lfl1'V'l~1 CJ 
~ ~ ' 

U1~fl111~1 rlB'Llfl1Vl'Ll~ 1~CJ1~ih~B'Ll 1°1J 

ct.b'll ~b?l'WB11fl1 (~'U1CJ) ~'WCJB:W~~~ 1 Vl'Vl'th CJ11'1lfl11~BCJ1'1ltJ~ b~ CJ1n'Lldmm.1J~.:JVl:W~fl11~t:-.ifl'W''Ll6"ruru1 n'Uer 
'U 'U 'U QJ v 'U 

b?l'Llm1f11 (er'U1tJ) b~:w'Vl~Berb?l'Llm1f11 (~'U1tJ) 11tJ~'Llb~tJnB'Ll 
~ ~ ~ 

ct.~ ~ b?l'Llm1A1 (er'U1ti) ~'LltiB:w 1 Vf tim~fl6"ruru1fiB'Llfl1'Un1V1'Ll~ ~-:id 
'U 'U QJ v 

ct.~.<9> fl1ru t:-.1 ~ fl11zj:W \9111~1bfl11~~tJ1-d 1~ tJ fl1:WlV1tJ11311 ?l \91 ~fl11 bb 'V'lVl tlVi~BVl B .:JU nu&\ fl 11~1~ 
:IJ1\911'\i1'Ll 150/IEC <9lb'llolvct t:-J~fl11\9111~lbfl11~Vl1~ b~'Ll1U\911:W:IJ1\911'\i1'Ll-VBn1Vl'Ll~1 'WU1~fl1131U1~fld~ 

~ ~ 

.<:::>. ~ .<:::>. 6' 

11 fl1 m~flV11B'Ll fl?! 

ct.~.lv mrut:-.i~ \91Jl ru"i1 ti1'1ltJ ~.Qtlfl b~ ti fl btl'UA'Ll~1flVlB.:J \9lm~ 1~ mh11 fl.:J1'Llflru~m1:w m1mV111bb~~ m 
~ 

1 mh-:i b1m'UB.:J6"tyty1~~~B~~'U1CJ 
ct.~. m mru'V'l'UiJ tu'Vl1f1Wfl1'V'l~1 fl t:-.i~ \91Jl ru"i1 md~m~?f-:i t:-.i~ ~BU 1~ ~Vlfit:-.i~ bb~ ~fl11:WU~B ~.fl CJ ~B ~th CJ~ 

"' ' ~ 

1~1''UCJ1 

ct.~ Vlil 1CJ11'/l fl11'U B?l .:JJ'Ll ~viB1~ 1''U ~ ~ 11ru 1t:-.i~\91Jlru~CJ1~iJtJ 1d'&\ t1 fl b~CJ fl btl'U A'Ll 1~ m~11! fl.:J1'Ll 
~ 

flru~m':i:Wfl1TeJ1Vl11bb~~m 1'W1~CJ~b1m <9l ll nB'Wl'UU1~ml31tJ1~mm1fl1Bb~flV11eJUfl~ 

................. ~ .......... tb~u1'WfWrnfl1':i ............ ~ ................ m':ilJfl1':i 

.............. ~ ............. (~:::::~"' "'ITT10".) .................... f?. ...... '.un:~:::""~~~~l·~···················"''~"'' 
(m-:i?l11ut1lJ'V'l1 m~m) (m-:im1V1Vit1-rl'll1 'W''W5tl~~\9l";i) (m-:i?l11uul"11 tl':iiJl'li1?l~z:i) 

riru.rn~ru:! bu~1:!'llB.:it.11 
' 

ceftazidime ® 'S powder for solution for injection, ® vial 'Vlii1 b/b 



ceftriaxone G> g powder for solution for injection/infusion, G> vial 

d 
G>. "llm.11 ceftriaxone <9l g powder for solution for injection/infusion, <9l vial 

lfl. f!Wli'l:1JU~~11u • 
h® ':iUbb'U'U bll'Ll~..:it.l1U':i11"1"il1m~B~'IJ11 ~1Vl~'UU"1 

'lJ 

hb 611'U'l.J':i~f1€J'U 'l.J':i~fl€J'UJ11t.J~1m Ceftriaxone sodium zj.:JG'l&J~G'ltl'U Ceftriaxone <9l g b'U <9l vial 

b.m m61l'U~'U';i';i"i) 'lJ';j';j"iJ 1 'Llm'll'Ll~~1V1~'lJ'lJ';j';j"iJt.Jlu'9l'l.J':i1l"l"iJ1m~B 
' ' ' 

- ':i~'Uzje:im 611'U'l.J':i~flB'U~1mG'l1ffrubbG'l~m1&Jbb':i.:J 1'Ll~~l?l 1'Ll~'Llmt.J bG'l'IJ~~~l?l bbG'l~ 
' ~ ' 

bG'l'IJ'Vl~ b Ut.J'U1'11fom He:i~1-:ioti"1 b"il'Ll'U'Ll'U':i':i"ilirru~ 
' ' ' 

- 'U'Llm"ll'Ll~'lJ';j';j"iJ me:i ~1-:iue:i tJ ~e:i-:i':i~'U~e:i mV1~e:i~e:i'Vl1-:i m':ifi'1 611'U'l.J':i~fle:i'U bbG'l ~ 
' ' 

'IJ'U1'91A11&Jbb':i-:i'IJe:i-:im bG'l'IJ~~~l?l 1'Ll~'Llmt.J Hoti"1b"il'U 
' 

m. flWlilaJU~'Vl1-:!b'Vlflilfl • 
~ G1fl1':il?l':i1"il1bfl':i1~1A ~ ru .fl 1'l"Jbll'LI1tJ1?11 &J finished product specification bb G1 ~ drug substance 

specification ~ 81-:i 8..:i-;u 1 fl b.fl i1'61! 1'11 fo u D'U b~ tn tl'Ll zj ..:i 1Jl 'iii '91 'Vl ~bu t.J'Ll ~BG11'Ll m l'Ll fl ru~ m':i&J fll ':im Vil ':i bbG'l ~ m 

m~'Vl':i'NG'l151':itu6'1'1J ~-:idb.fli1''1l~1fo~t-if81-:i 8-:i ~ e:i-:i b ll'LluD'U~ b VI t.J'U b vi1V1~e:i 1 Vlli fl11111 l?l':i:01'Ll b.fl i1'1ll'11-r'U bt?l . ~ 

1'11foV1~-:i m&J'l.J':i~ml"lm~'Vl':i1-:i6'11a1':iru6'1'1J b~e:i-:i ':i~'Ul'11':i1m 'l"J.1"1. ®ctb® G1-:i1'Ll~ b TI''Ll11A&J 'l"J.1"1. bctb® 
' ' 

(G1-:i'l.J':i~fl11"1b'Ll':i1'1ln"il"il1'Llb'Ufl'tl-1 1'Ll~ ®® fl&J.fl1~'Ll5 bctbb) bbG1~'l.J':i~ml"lm~'Vl':i1-:ima1':iru6'1'1J b~e:i-:i ':i~'U 
'I 'I 'I 'I 

l'11':i1m (u°lJ'U~ ®) 'l"J.rai. bctbb G1-:i1'Ll~ m mfl.r;J1A11 'V'J.rai. bctbb (G1-:i'l.J':i~fl1l"lh.i':i161ln-;u-;u1~b'Ufl'tl-1 'Ju~ 
bb fl';ifl.r;)lfl&J bctbb) 

m.G> Finished product specification 

(G>) Ceftriaxone for Injection USP 

"' Test Items Specifications "l.lel 

(9) Identification Meet the requirement 

b Assay ~o.o - ®®ct.0% of the labeled amount of 

ceftriaxone (on the anhydrous basis) 

bl1 Uniformity of dosage unit* Meet the requirement 

(['. Bacterial endotoxins Not more than o.bo USP Endotoxin Unit/mg of 

ceftriaxone 

ct Sterility Meet the requirement 

b Crystallinity Meet the requirement 

b'li pH b.o - ~.o 

(;rJ ~ 
....................................... LJ';i~'B1'Ufl';i1l.Jfl11 ....................................... fl11l.lfl11 

~ (m•m1hiim "'""1•i\) a (moil~; ~·".1~.~~) ... ~ ................. m;~m; 
....................................... fl11l.lfl11 ....................................... fl11l.lfl11 

('U1-:J?11TWC!l.l'V'l1 ?ll~m) ('U1-:J?111'Vl~Cl-r\9lu ~'U5LJ~~\911) ('U1-:J?111'5Ura11 'l.J1lJ\9ltl?l~G1) 

flillGlfl'l!i'ill~bQ'll1~'1J€l~tn 

ceftriaxone © g powder for solution for injection/infusion, © vial vn'.h @lb 



v 
Test Items "lleJ Specifications 

~ Water ~-0 - (9)(9).0% 

~ Organic Impurities 

- Deacetylcefotaxime Lactone Not more than o.it% 

- Ceftriaxone triazine analog Not more than C9l.o% 

- Ceftriaxone benzothiazolyl oxime Not more than o.®% 

- Deacyl ceftriaxone Not more than C9l.o% 

- Ceftriaxone b11 - ene isomer Not more than o.b11% 

- Ceftriaxone E - isomer Not more than ®.0% 

- Any individual unspecified Not more than o.®% 

impurity 

- Total impurities Not more than it.0% 

(9)0 Particulate matter Meet the requirement 

C9) (9) Constituted solution Meet the requirement 

(Im) Ceftriaxone sodium for Injection BP 
v 

Test Items Specifications "lleJ 

C9) Identification Meet the requirement 

\!'.) Assay ~l!J.o - C9lo~.o% of the Labeled amount of 

ceftriaxone 

bn Uniformity of dosage unit* Meet the requirement 

cs: pH (Acidity or alkalinity) b.o - ~.o 

it Clarity and colour of solution Meet the requirement 

b Water Not more than C9lC9l.o% w/w 

b')f Bacterial endotoxins Not more than o.~ IU/ml 

~ Sterility Meet the requirement 

~ Related substances 

- Any impurity Not more than ®% 

- Total impurities Not more than it% 

(9)0 Particulate matter Meet the requirement 

C9) C9) Constituted solution Meet the requirement 

AW~ fl':i';ill fl1';in1Vl'Llt'l~1\l'LJ€J'IJ b 'LJ l'l'LJ€1-.'.l\11'Ll 

........... ~ .............. 1.h~lll'Ufl':i'jlJfl1'j ......... ~ ................... fl':i';il]fl1'j 

\ ('U1-.:i?11116ll~m l"1';i~11\IA) (mt.1.il'Vl';i 611~m'4Q~) 

\. n ~ ....................................... f1';i'jl]f11'j .................... (...K'. ............. f1';i'jlJf11';i ....................................... f1';i'jlJf11'j 

(m-.:i?111'Llt.1ll'V'l';i ?111m) ('Ll1-.:i?111V1Vit.1~1>1L1 ~w5LJ1~m) ('Lll\1?111u'Lll"11 '\.l';i~l'ltl?lfj~) 

rirur;l n'l!fru~ bu'l"l1~'ll8~ ~ 1 

ceftriaxone C9l 15 powder for solution for injection/infusion, C9l vial 'VlU1 l!:>/'o:> 



m.1€1 Drug substance specification 

(G>) Ceftriaxone Sodium USP 
., 

Test Items Specifications "llel 

C9) Identification Meet the requirement 

® Assay Not less than b'Jl~er µg of ceftriaxone/mg (on the 

anhydrous basis) 

bTl Crystallinity Meet the requirement 

~ pH b.o - ~.o 

er Water ~.o - C9lC9l.o% 

b Sterility Meet the requirement 

b'JI Bacterial endotoxins Not more than o.®o USP Endotoxin Unit/mg of 

ceftriaxone 

~ Organic Impurities 

- Deacetylcefotaxime lactone Not more than o.er% 

- b'JI - Aminocephalosporanic acid Not more than o.er% 

(11'1:11) 

- Ceftriaxone triazine analog Not more than C9l.o% 

- Ceftriaxone benzothiazolyloxime Not more than o.®% 

- Deacyl ceftriaxone Not more than o.er% 

- Ceftriaxone m - ene isomer Not more than o.m% 

- Ceftriaxone E - isomer Not more than o.er% 

- Any individual unspecified Not more than o.®% 

impurity 

- Total impurities Not more than her% 

(1€1) Ceftriaxone Sodium BP 
., 

Test Items Specifications "llel 

C9) Identification Meet the requirement 

® Assay ~b.o - C9loho% of the labeled amount of 

ceftriaxone sodium (anhydrous substance) 

bTl pH b.o - ~.o 

~ Specific optical rotation - C9lerer0 to - C9lb'llo 0 (anhydrous substance) 
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ceftriaxone <9l g powder for solution for injection/infusion, <9l vial vti!1 Gn/\w 



., 
Test Items Specifications 6lleJ 

ct' Related substances 

- Any impurity Not more than ®.0% 

- Total impurities Not more than cs:'..0% 

b N,N-Dimethylaniline Maximum ®o ppm 

b'JI ®-Ethylhexanoic acid Maximum o.~% 

~ Water ~.o - ®®.0% 

~ Sterility Meet the requirement 

(9)0 Bacterial endotoxins Not more than o.o~ IU/mg 

Vl~1mVlliJ - *V!1.Ue:i Uniformity of dosage units 1Vlbb'U'\Jb€Jf1?!1'Hb?l\?1\l"'j1CJ61~bBtJ\?li:.J61fl1"'jm1"illbi'l"'j1~i1 

Vl1f1:iJ1~bb~\l"'j1CJ61~bBtJ\9l~bU'U\9l1b616(J 1i1'U1 'IJ COA 

- f1 "'jUJ ~"ii \9l'Vl ~ b iJ tJ'U bb ~\l f11 "'j b l'U (waive) f11 "'j\91 "'j'J "il?le:i'\Jl bi'l "'j1 ~i1"'j1 CJ f11"'j1\91 1 Vl~'Ubb?! \91 \l 

be:Jf1?!1"'j'Vli;rnfii1'U~\lmi11~1~-r'\Je:i'U:iJ&i~1CJ ... ' 
- Drug substance specification 'iAl"iJ1"'jfi!1"il1f11'1J1bf'l"'j1~i16(JeJ\l~i:.J~\91 drug substance 

'Vl~B 1'1Jlbf'l"'j1~i1 drug substance 6(JeJ\l~i:.J~\9ltJ161'1b~"il"'jU QD'IJ1\9lutJ'\J'VlU\l 1\91CJlJf11"'j\9l"'j1"iJlbm1~i1A"'j'\J'Vlf1 
I 'iJ 'iJ q 

O..J 21 .c::::il 0 

'Vl16(JeJ'Vlf11Vl'U\91 

ct'. b~eJ'l.!b6ll~'l.!61 
ct'.® beJ n?11"'jfl1"'j1~-rrnrw ru 1 \9l~'W'Vl~ b iJ CJ'W \Y\' 1-r'\J m b ~ff'il1V11.l1tJ1 'WLJ "'j~ b'Vl 1"11 'Vl tJ bb61 ~611 bb\91\l (declare) bb Vi~ \l 

' v 

i:..1~(91 

ct'.®.(9) 1rn11A'111m"'j~'W'Vl~bDtJ'Wl'l1-r'Um ('VlCJ.tv 'VlCJ.m 'VlCJ.cs:: 'Vl~B CJ.® bb~1bb~mru) 
ct'.®.® 1'1Jl°l16(Je:i~'W'Vl~buCJ'W VJCJ.(9) 'Vl~e:i CJ.(9) 6(JeJ\ltn~b?l'We:i"'j1A1 'l"J~B&J"'j1CJ61~bBCJ\91V!1.LJ'e:im"'jA1'\JA:1J 

' 
flt\Jil1'1"J6(JeJ\li:.J~ 1'1Jlru6V1 m&J~~'U'Vl ~ b iJ CJ'W (finished product specification) bb61~oLJB fl1'Vl'W \91 flt\Jil1'1"J6()8\l 

l\91~~'\J (drug substance specification) mru~e:i ~"'j~'Vll1\lf11"'jb LJ~ CJ'Wbb 'U61\l bbm6(J b~m&i&J"il~~B\l bb 'W'\J 
~ ( ) ,, ""' b8f1?\1"'jf11"'j6(Je:Jbbf1b6(J CJ.ct' :IJ1'1"J"'jeJ:IJ finished product specification bb61~/'Vl"'jeJ drug substance 

specification 1\91CJ6/Jmbm6(JnB'W1'WLJ"'j~f11f'll'lh~m\9l"'j1f'l1Bb~f1VJ"'je:J'Lln~ bb61~1~bn'U iv lJ ru 1'WLJ"'j~fl1f'll 

'lJ"'j~ m \9l"'j1 A1B b~ f1VJ"'jeJ'Ll n~ 

?;,J _GT 
······································· 'll':i~51'Wfl':i':i:Wfl1':i ········••<••···· ...................... fl':i':i:Wfll':i 

\ C1.11,•11hii~1 "'"'''") O Cm•il"' ~·"'~Qol ~ 
....................................... fl':id':Wfll':i ....................................... fl':i':i:Wflld' ....................................... fl':i':i:Wfll':i 

('W1\l?111uCJ:w'l"J':i ?11~m) (u1\l?111V1V!CJ~1>1u 'W'ui'll~'W'm) ('W1\l?1115ul"11 'll-:i:iJ1>1tfa~r;:i) 

rirui;1n"e1ru~bu~1~'lJ€Mtn 

ceftriaxone "' g powder for solution for injection/infusion, "' vial Vltl1 rd'o 



PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 1~ CJ 'VI ii 1CJ..:i1 'W PIC/S participating 

authorities b 'W'lllm~ en~ b?l'WB'LJ1 CJ l:l.D'U~1?!~ mm Bu fl11~11"il?!B'U 1~ CJiJ i;.ii;:i m1~u1B..:ii1..:i1mb~m Pl 
' 

u1~n1~11A1~b~n~1BUn~ 

er.m.C9l i;.Jf;'lfl11~11"illbA11~~Atu.fl1'\Ali;.J~~ilru611CJ1?!1b~"il1U'LJB-:J~i;.J~~ (certificate of analysis of ' ~ ~ 

finished product) b'Weni'W~~..:ibU'W\?l1ei81..:i 
er.m.b i;.ii;:in11~11"il1bA11~~f)tu.fl1'\All~~~'U'LJB-:J\?l1CJ1~1fi'~ (certificate of analysis of drug 

substance) mm 'Wfl11i;.J~~ en~'W~~..:i b U'W\?l1ei81..:i~-:J'LJB-:J~i;.J~~en bbf;'l~~i;.J~~l~fl~'U 
"I 'U 'U 'l 

er.m.m bBn ?!11'lll1B'lll~ n511'W ~'W cJ'W A11d.J ~d.J~'W 1.h~wi 1..:ii'W nTm~ ~'LJB-:Jl ~ ~~'U'LJB-:J \911 CJ1 ~1 fr~ (drug 

substance) oLJB cs'..m.b tl'U~'Wfl11i;.J~~'LJB-:Ji;.J~~ilru611CJ1~1b~"il1U (finished product) ' ~ 

er.m.cs'. i;.ii;:in11~n~1 Long term stability ~i;:iei~61h..:iei1~'LJB-:JCJ1~~'W~~bDCJ'WHnu?f1'Lln..:i1'W 
., 

A ru ~ m1d.J fl11B 1Vl11bbf;'I~CJ1 m~~ 11-:J?!1511ru ?!'LJ mru :n'W~ ~ bD CJ'W CJ 1d.J 1 n n11 b lJ bbf;'I ~/'lll1ei i;.J i;:i 
' 

m1~n~1 Accelerated stability mru~'W~~bDCJ'WentiBCJn11 b lJ 
er.cs'. l'l1B81..:ien 

er.C9:'..C9l ~b?!'Wm1A1 (~'LJ1CJ) ~ei..:i~..:i\911B81..:ienei81·~1JeJCJ m Vi\J'H.l'U1';Pil.flru6f1" 6/i..:ibU'Wl'l1bb~'Wbb?!~-:J 
~ ~ 

11 CJf;'I~ bBCJ~ 1~A1'Utl1'W~1d.J~fl1Vl'W~ b 'W~1oLJB Atu?!d.JD~vi'11 u oLJ1-:J~'W 
' 

er.er m1u1~ n'W A rum'\Al CJ 1~?i..:iiJeiu 
' 

er.er.(9) en~?i..:iiJeJ'U~eJ..:iiJm CJ 1 m~hJ'W'eiCJn11 C9) lJ 'Llu"iJ1n1'W?i-:JiJeJ'U 
' 

er.er. b en~ m1 ~~?i..:iiJeiu "il ~~ B..:i?i..:i~1b'W1.fl1'\Al~1CJ1 ufo1B..:i i;.ii;:i m1m1"il1 bA11 ~~en~'W~?i..:iiJ B'U 
' ' ' ' ' .c;::i .::::i I O I Q.I I .c;::i I .::9 I ..::;:i,. tf I 

er.er.m mru~'lll'Wd CJ11'11 m1m fl116'fiJ ~1B CJ 1..:i CJ 1~6'1-:JiJB'U b '\AlB?f ..:i ~ 11"il1 bA11~VlA ru.n 1'\Al Vl'W1 CJ11'11 fl11"il ~ 
' ' 

v1'1'lllu ..:i ~ei~ei..:i'Uei \?l1ei81..:i 1~ CJ~ b?l'W m1 m (~'LJ1 CJ) "il ~ ~ B..:i ?i..:i en b ~iJ B n ~1iJ'<il1'W1'W~viil1 m1'11 m1?i..:i m1 "il 
~ ~ 

1 bm1~~ bbf;'I~ b U'W~~'U e:l~6lieJ'Url1 b otl~1 CJ~ b~ moif ei..:i b 'W fl11~11"il1 bm1~~Atu.fl1'\Al mru~'\Al'Ul1 en bJ b U'W 1 u 
~ ' 

~1iJ Aru~ n~ru~ bu'\Al1~ viil1 m16li m1'Uei?1..:i1'W~~ 51d.i~u'W"il11ru1 m1 b?l'Wm1A1 en (il..:i n~ 11'Uei..:i~ b?l'Wm1A1 ' ~ 

(~'LJ1CJ) bbi;'i~/Vl1eJ~i;.J~~b'WA~-:J~eJ1U 
~ ~ 

er.er.cs'. ~ bli'f'W m1A1 (~'LJ1 CJ) "il ~~ei..:i~rnu~ CJ'Wt.11 b~ B CJ11n~viiJ~B1 CJ vi1m~mn~m1b~eJiJ6'!.fl1'\Al~1 t.1 
~ ~ ' 

U<;i~fl1';ib~ 1 nei'Wn1'lll'W~ 1~CJ bJi'Ji,~ei'W 1'LJ 

er.b"J ~b6'f'Wm1A1 (~'LJ1CJ) ~'WCJeJd.J~lil~ b ~Vlii1 CJ116lifl11~eJen'IJ'U~ b~ CJ1rl'Wtl.fl1CJ'lll~-:J'lll1J~.fl1<;i~i;.Jn~m~'ruru1 tl'U~ 
'll 'U - 'U v v 'U 

'V ~.::92.1 i.I d.::::i1 

b6'f'Wm1A1 (i;.J'LJ1CJ) b~d.JVl1Bi;.Jb6'f'WBd1A1 (i;.J'LJ1CJ) 11CJeJ'Wb6'fCJnB'W 
~ ~ ~ 

J>J . 
....................................... '\.}~::;51'Uf1':i':id.Jfl1':i .............. ~ ............... f1':i':id.Jfl1':i 

\, (m,•111•0\m "'"'1"'1) ff:} (moil~> ~"".~~~.~) .. ~ .................. m>"m' 
....................................... f1':i':id.Jf11':i ....................................... f1':i':id.Jf11':i 

('U1..:J6'!11'Llt.id.l'l"l':i m1m) ('U1..:J?!1TV1Vlt.l~MU ~'UTI'll1~M':i) ('U1..:J?!115'Ll1"11 '\.J':i~M~?!~i;'J) 

flill~fl~ru~bQ'V'l1~'1leJ.:it11 

ceftriaxone <9> g powder for solution for injection/infusion, <9> vial V1ii1 crib 



er.~ ~b~'Wm1f11 (~6/rn.J) ~'WtiPJ:w1Vitim~n~ruru1nPJ'WmtJn1V1'W~ ~ .. :rd 
'U 'U v Q.J 

er.~.(9) mru i;rn m~zj:w \9l~TOJ1bf1~1~Viti1-d1~ tim:w1'Vl ti11"11~ \911m~ bb ~'Vl ~Vl~PJViPJ..:iu~tr&J m~~1~ 
m\91~~1'W ISO/IEC C9lmlo®er e..i~n1~\91~1"0Jlbf1~1~V11:i.lbll'W1U\911:WlJ1\91~~1'WoLJPJrl1Vl'W~1'W'lJ~~ml"f'lJ~~m~ 

~ ~ .t:::I. f{ 

~1f11m~n'Vl~PJ'Wn~ 

er.~.® mrue..i~\91.il ru~ m61lil~-d't1 n b~ tin bntJfimn nV!'PJ..:i\9lm~ 1~ ti?f 1'11 n..:i1'Wf1 ru~m~:w m~mV11~bb~~ m 
" 

1 mh..:i b lm'LJPJ'l~ 11J 11)1"0J~~e:i"OJ~'ll1 ti 
er.~. m mru~tJt1ruV11 fl rum~"OJ1 n e..i~ \9ln ru~ m-d~m"OJ~ ..:i e..i~ ~e:iu~~~'Vlfie..i~ bb~ ~m 1:wu~e:i ~.n ti ~e:i ~ll1 ti~ 

v ' " 

1~1'i.Jtl1 

er.~ Vlil 1 ti ~16/l m~'LJPJ ~ n'W ~'Vl ~1:iJ 1'tJ VJ "OJ 1~ru 1 e..i ~ \91.il ru ~ ti1~i1u ~d'&J t1 n b~ti n bntJ fi'W 1~ ti ?f 1'11 n..:i1'W 
" 

f1ru~m~:wm~PJ1Vl1~bb~~tl11 'W~~tJ~ b Ti;n C9l lJ neJ'Wl'W'lh~ml"!'lJ~~mm1f11fa~n'Vl~PJ'Lln~ 

6rrnl ~ 
....................................... 'Ll"i~51'Un'J'"i:Wf11"i ............. : ......................... f1"i"i:Wf11"i 

\ (1mm1hii1m "'"'"") (mmi'"' ~ii1m~Q•) ~ 

....................................... f1"i"i:Wf11"i ................... rI?. ............ f1"i"i:Wf11"i ....................................... f1"i"i:Wf11'J 

('U1.:i?J11-Wti:w'l"l1 m~m) (m.:im1V1Vi'ti11?1tl vr'U5tJ~vr1?11) ('U1.:i?J115ui'l1 'Ll1"1Mf1'?l~&i) 

11ruii'n~ru~m'l'l1~'lleJ-:Jt.J1 

ceftriaxone ® g powder for solution for injection/infusion, ® vial Vltl1 b/b 



flW~mm.1::::bu'V'l1::::"llei.:i~1 

desflurane <0>00 mU<0>00 ml inhalation vapour, Liquid, lfilei:'o ml bottle 

<:l 
<0>. "lfBm desflurane ®oo ml/®oo ml inhalation vapour, liquid, lv~o ml bottle 

lfil. flrua:uu~~11t1 
' 
lv. (9) ·rt.Jbb'U'U 

" 
lv.lv ?i1'LJtJ";j~fleiu 

lv.m 'U'Ll1~'\J";j";j"i) 

' 
h~ .fll'll'Ll~'LJ";j";j"i) 

' 

b U'Ll'Uei..:i b Vim 16'1 hJ~~ ~1V11'u~d.J6'l~u 
U";i~fleJ'U#i'lCJ~lt.n desflurane ®00% b'Ll ® 'U1~ 

lv~o ~~~~l'l";i 

'U'J''J'"il 1 'Llm'll'Ll~'U";i";i"ilD~?l'Ll'VlUB..:Jn'Llbb?l..:J .fll'll'Ll~l'lfl hJ bbl'l n i"J~B&.J~1'U1~~6'l1m";ifl b~&.J 
' ' 

CJ 1~1mfl ~ei..:i~ d.J CJ 1hi' Vl'Ll V11~ CJ1:il l'i' ei..:iHieitJ fl ";iru b?l~&.J b ~ ei fl11d.J tJ ~ ei ~ n CJ 191 e:i 
' 

~uiJu~..:i1'Ll 
- ";j~'\Jzjeit.n ?i1'LltJ";i~fleiu~1t.n~1fi'rubb~~m1mb";i..:J 1'Ll~~l'l 1'Lli'LlmCJ b~'U~~~l'l bb~~ 

' v ' 

b~'U'Vl~ b iJ CJ'Ll ~1-r'U t.n Hei ~1..:ii~ b "il'Ll'U'Ll'U";i";i"iln ru611 
' ' ' 

- 'U'Ll.fll'll'Ll~'U ";i";i"il t.nei ~1..:iif e:i CJ l'i' ei..:i'J'~'U;;Je:i t.n'Vi~ei;;Jffvrn m'J'A 1 ?i1'Wtl'J'~flffU bb~~ 
' ' 

'U'Ll1~fl11&.Jbb";i..:J'UB..:Jt.n bfl'U~~~l'l 1'Wi'WmCJ Hi~b"il'W 
' 

m. flrua:uu~'Vl1.:ib'Vlflilfl 
' 
~~fl1";i\9l";i1"illbfl'J'1~~f)ru.fl1i"JbU'LlbUl'l1&.J finished product specification bbfl~ drug substance 

specification ~-51..:i~..:i"il1 fl b.fl?i''ll~1fouU'U b~ CJlfl'W zj..:i b~"il ~'Vl~ b iJ CJ'W~eJ61TLifl..:J1'Wflru~ fl";i";i&.J fl1'J'eJ1Vi1";i bb~~t.n 
m~'Vl'J'1..:i?l1u1'J'ru?l'U vr..:idb.n ?I'll~ 11'U~1 off-51..:i~..:i l'i'e:i..:i b U'Wuu'U~ b V1CJ'Ub'Vl1V1~ei 1 Vi:il fl11m l'l'J':u1'W bfl?i''ll ~1-r'U 1~ ' ~ 

~1-r'UVl~..:i l911&.Jtl'J'~fl1l"lm~'Vl'J'l..:J?l1u1'J'ru?l'U b~ei..:i 'J'~'U~1";i1t.n i"J.I"!. lvctb® ri..:i1'W~ b fi'W11fl&.J i"J.I"!. lvctb® ' '. 
(ri..:itJ'J'~ml"l1'W";i1'lln"il"il1'Llb'Ufl'el1 1'W~ ®® fld.J.fl1~'Ll5 lvctblv) bb~~tJ";j~fl11"!m~'Vl";i1..:J?l1u1'J'ru?l'U b~ei..:i ";j~'LJ 

'I q q 'I 

~1";i1CJ1 Cuu'U~ ®) i"J.I"!. ivcr0iv ~..:i1'W~ m mfl~1fld.J i"J.I"!. ivcr0iv (~..:itl";i~fl11"11'Ll'J'1'lln"il"il1'4b'Ufl'el1 1'W~ 
\vb fl";jfl~1fld.J lvctblv) 

m.<0> Finished product specification : 

(<0>) Desflurane USP 
., 

Test Items "lie! 

(9) Identification 

iv Assay 

bfl Limit of Nonvolatile residue 

~ Limit of Antimony 

er Limit of Fluoride 

On) 
....................................... U";i~D1'Wf1'fi&.Jfl1";j 

\ ('W1..:JG'l111'll~m l"!'J'Pl~1..:il"\) 

Specifications 

Meet the requirement 

~~.mi - ®00.0% of the labeled amount of 

Desflurane 

Not more than 0.0®% 

Not more than m µg/g 

Not more than 0.00®% 

J ....................................... fl'J'j'&.Jfl1'J 

(mCJfi'Vl";j 'll~m'Wm1) 
' '" 

~ 0 ....................................... fl";i'j'&.Jfl1";i ....................................... fl";i'j'&.Jfl1'J ............ ~ ................... fl'fi&.Jfl1'j' 

('W1-!IG'l11tJCJ&.J~'J 6'11~&.J1) ('W1-!!G'l11VIVJCJ~t'ltl ~'WTitJ~~t'l";i) ('W1-!IG'l115tJl"!1 tJ'Ji!t'ltlG'lfJ~) 

rirui:i'n'l!lru~ bu~1~'tle:Mtn 
' 

desflurane @loo ml/<9loo ml inhalation vapour, liquid, l!:J<S'.o ml bottle 'lllU1 <9l/<ff:. 



ii 

Test Items "lleJ Specifications 

b Organic Impurities 

- Dichlorofluoromethane Not more than 0.0®% 

- Trichlorofluoromethane Not more than 0.00®% 

- Desflurane related compound A Not more than o.®0% 

(Bis-(®,®,®,®-tetrafluoroethyl) ether) 

- Trichlorotrifluoroethane Not more than 0.00®% 

- Dichloromethane Not more than 0.00®% 

- lsoflurane Not more than o.bo% 

- Chloroform Not more than o.oob% 

- Acetone Not more than 0.0®0% 

- Total impurities Not more than o.m% 

ml Acidity or Alkalinity Meet the requirement 

(~) Desflurane BP/Ph Eur. 
ii 

Test Items Specifications "lleJ 

(9) Identification Meet the requirement 

® Assay ~~.ml - ®00.0% of the labeled amount of 

Desflurane 

Q1 Solubility Meet the requirement 

rs: Relative density ®.c:s'.ml (at ®ct°C) 

ct Acidity or Alkalinity Meet the requirement 

b Fluorides Maximum ®o ppm 

ml Antimony Maximum m ppm 

~ Non-volatile matter Maximum ®oo mg/L 

~ Related substances 

- Impurity A (®,®-oxybis (®,®,b,b- Not more than o.®% 

tetrafluoroethane)) 

- Impurity B (lsoflurane) Not more than o.®% 

- Impurity C (Dichlorofluoromethane) Not more than 0.0®% 

- Impurity D (Trichlorofluoromethane) Not more than 0.0®% 

- Impurity G (®,®,®-trichloro-®,b,b- Not more than 0.0®% 

trifluoroethane) 

(pJ 
....................................... U';i~51'U f1';j';jlJ f11';i ~ ....................................... m1iim1 

\ 

(m.:ir:1111'1l&im 1"11~~1.:iPi) 

{) 
....................................... f1';i';illf11';i ....................................... f1';i';jl]f11';i 

(mmi''Vl1 'll&imt1m1) 
' '" 

~ ....................................... f1';i';jl]f11';i 

(m.:im1'Llt.Jii'V'l1 r:11~m) (m.:im1viV!t.J1'\9ltl ~t16LJ~~~1) Ct11.:ir:111nul"11 LJ1~\9ltfam1) 
' 

fltwi\'n~ru~ •u'V11~'tleN t11 
desflurane moo ml/moo ml inhalation vapour, liquid, l!:Jei'.o ml bottle 'V!Ul l!:J/ct 



., 
Test Items Specifications "lie! 

Related substances (~ei) 

- Impurity E (dichloromethane Not more than o.o<9l% 

(methylene chloride)) 

- Impurity H (propanone (acetone)) Not more than o.o<9l% 

- Impurity F (trichloromethane Not more than o.oolv% 

(chloroform)) 

- Unspecified impurities Not more than o.ooct% 

- Sum of impurities other than A, B, C, Not more than o.o<9l% 

0, E, F, G and H 

m.IID Drug substance specification 

(bVJiJffw Finished product specification) 

Vi:l.J1m'Vl\9J - f1'JW~"il~Vl~ blJ t.J'Wbb ~-:Jfll'H l'W (waive) fl1':i'\WYJ"i16'lel'Ulbfl':i'1~v1'11 tJ fl1':i'b~ b Vl~'WbbMM be:Jfl611':i' 

VJi:ln:n1'W~-:imh:i~1~~uei'W~&\~1t.J 
"' ' 

- Drug substance specification 'W"1l11ru1"\11flb'Ulbfl':i'1~v1''1Jei-:J~[;.J~\91 drug substance Vl~el 1u 

lbfl':i'1~v1 drug substance 'IJeJ-:J~[;.J~\91t.J1?1'1b~"ii':i'lJ utJ'Ub~utJ'UVl~-:J t~tiiifl11\91':i'1"illbfl':i'1~v1'muvin~1.Ue:i~ 
~ ~ ' 

rl1Vl'W~ 

er. b~B'W 1"ll~'W61 
cr.<9) beJ nm1m11~1''U eJ'W ru 1 \91~'WV1~ b iJ t.J'W ~ 11'u tJ1b~ff'il1VltJ 1t.Jb'WD1~ b vi 1"11 vi t.J bbi;'1~?\'1 bb~-:J (declare) bb Vl~-:i '., 
[;.J~\91 

cr.<9).<9) 1'U?\'1~11Jfl1':i'~'WVJ~bDt.J'W~11''Um (Viti.kl viti.m viti.cs: Vl~ei ti.kl bb~lbb~mru) 
ct.<9l.lv 1'Ufi1'1Jei~'WVJ~buti'W viti.<9l Vl~ei ti.<9l 'IJei-:iti1~b61tJm1A1 'l"J~mJ11tii;'1~b~ti~~1.Ueim1m'UfllJ 

' 
~rum'l"J6UeM [;.J~\91.fi rusv1 \911lJ~~'W'Vl~ b iJ t.J'W (finished product specification) bbi;'1~oLJeJrl1Vl'W~ ~ru.n1'\AJ6UeJ-:J 
l\91~~'U (drug substance specification) mru~ei ~1~VJ11-:im1b LJ~ ti'Wbb Di;'1-!! bbm 6Ub~m&lll"il~~ei-:i bb 'W'U 

belfl6'11':i'fl1':i'6Umbfi1'1l (ti.er) lJ1'\AJ~ellJ finished product specification bbi;'1~/Vl~el drug substance 

specification t~ti'llmbm'llrieitJ1tJLJ1~ml"!LJ1~mm1A1fa~nvi1eiiln61 bbi;'1~1:Wbn'W kl tJ ru 1tJLJ1~ml"l 

LJ 1~ m ~ 11 fl1Bb~ nvi1eiil n61 

~ _ft 
....................................... tl1~i51t1n11lJn11 ....................................... n11lJn11 

........... \. ............... (~:::::~"' "'ITT1•~l .................. C2 ........ (::,::::·"~~Q•l··~·················"''""1' 
('W1\l?n1'LltilJ'V'J'J m~m) (m-:im1VJV!t1-r\91tl 'W't1t5tl~'W'l'11) (tJ1-:i6'111i5'Lll'\1 tl1l1\91tl?1fl~) 

Aruii'n'l!lru~ bu'W1~'1leN tJ1 
' 

desflurane @oo mU@oo ml inhalation vapour, liquid, l!:J<i'o ml bottle Vltl1 m/<f 



PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) h-1t.JVl'Ll1t.J.:i1 'U PIC/S participatins 

authorities 1 'UVl:wJ~ tl1~ bG'l'UeJ'IJ1 t.J m.J'U6'i1G'l ~\911~';ieJ'U fl1';i\9l'H'ilG'leJ'U 1~ tiil~r;i fl1';i-r'U';ieJ.:ii'i-:i1'U'lh~ fl11"1 
' 

'lh~m~';i1fl1Bb~flVJ';ieJ'Wfl~ 

ct.bfl beJ flG'11 ';ifl W.fl1'Y'l6/Jm tJ1Vl bG'l'U ff'.l1 fl1 
' 

ct.bfl.® ~r;tfl1';i\9l';i1''illbfl';i1~~flru.fl1'Y'J~~\9lnru~m6'11b~"il';itl6/Je:i-:ier~~\9l (certificate of analysis of 
q " " 

finished product) 1 'Llmi'U~~-:i b U'U~1e:i~1-:i 
ct.rn.lv ~r;tfl1';i\9l';i1"illbfl';i1~~1°Jru.fl1'Y'll\9l~~'U'IJeJ-:J~1t.J1G'!1r'lty (certificate of analysis of drus 

s u bsta nee) ~ m 'U fl1';j~~ 191 m~'U~~.:i b u'U ~1e:i ~ 1.:ivY-:i'IJe:i-:i er~~ \91 m bbr;'l ~er~~ 191119111~'\J 
'I 'U 'U q 

ct.bfl.rn be:Jfl G'l1';iVl~eJVl~ fl~1'U ~'LI cJ'U fl11~ 61~~'UB';i~VJ11-:ii'U fl1';j~~ \916/Je:i-:i1 \91 ~~'U'IJeJ-:J ~1t.J1G'\'1 r1 ty ( drus 

substance) -ifo <S'..bfl.lv n'U~'Ufl1';i~~\9l'IJeJ-:J~~\9lnru~m6'11b~"il';itl (finished product) 
' " 

ct.rn.<S'. ~~fl1';i~fl'tl-1 Lons term stability \9l~eJ~~1-:ie:i1~6/JeJ-:Jt.J1~~'UVl~bliti'LlHnu~1tl'fl-:i1'U 
fl ru ~ fl';j';j~ fl1';ieJ1Vl1';i bb~ ~ t.J1 m~Vl ';i1-:J ?!1Li1';iru G'l'IJ mru ~'UVl ~ b ti t.J'U tJ1~1 fl fll1 1v ti bb~ ~/Vl~eJ~ ~ 

' 
fl1';j~fl'tl-1 Accelerated stability mru~'UVl~bDt.J'Ut.J1tleJt.Jfll1 1v ti 

ct.cs'. ~1e:i~1.:im 

ct.cs'..® erbG'l'Um1fl1 (er6/J1ti) ~e:i-:i~-:i~1e:i~1-:iti1e:i~1-:it!e:iti m 'Vl'il'Jt.J'IJ':i':Pil.firusn zj-:ibU'U~1bbVl'UbbG1~-:i 
" " 

';i1 t.J~~ b~t.J~ 1~fl';i'lJtl1'U\911~~rl1Vl'U~ 1 'Ll'l~'1.LJ'e:i flWG'l~LJ~~11 tJ oLJ1-:J~'U 
' 

er.er fl1';jtl';i~n'Uflrum'Y'lm~~-:i~e:i'U 
q 

er.ct.® tJ1~~-:J~eJ'U~eJ-:Jilmti1m~:iJue:it.Jfll1 (9) ti tl'U"il1fll'U~.:i~e:iu 
' 

cr.ct. lv mvi rn1 ~~ ~-:i~e:i'U "il~~e:i.:i~.:i~1b'U1.fl1'Y'l~1t.J1 'Ufo';ie:i.:i ~r;i fl1';j\9l';i1"ill bfl';i1~~m~'U~ ~-:i~e:i'U 
' ' ' ' ' <:::::{..::,I I 0 I Q.J I .::,I I ~ I .:::,. t{ I 

cr.cr.rn mruVJVJ'U1 m1'1Jfl1';jVJ1 fl1 ';i?I~ \911 e:i m.:i mvi?t.:imrn b m:i?t.:i \9l ';i1"il1 bfl';i1~Vlfl ru.n 1'Y'l Vl'Ul m1'1l fl1';j"il ~ 
q ' 

vl1Vltl-:J~eJ~eJ.:i'IJeJ \911 eJ ~1.:i 1~ t.J er bG'l'U eJ';j1fl1 (er'IJ1 t.J) "il~~ e:i-:i ~-:] t.J1 b ~~~fl \911~ "111'Ul'U~VJ't11 t.J';j1'1J fl1';j~-:J m1 "il 
"' " 

1 bfl ';i1~~ bbr;t~ b u'Uer-r'U ~~'lle:i'U ~ 11 .ff ~1 ti~ b~ ti1.Ue:i-:i 1 'Llfl1';i\9l';il"il1 bfl';i1~~flrum'Y'J mru~'Y'J'U11m1:iJ b u'U 1 u 
" ' 

\911~fl ru~ fl'NW~ bu'Y'J1 ~ Vl't11 t.J';i1'1J fl1';j'IJeJG'l-:J1'U~VlTI1:iJ fol\l"il1';iW1 fl1';i bG'l'U eJ ';i1 fl1 t.J1 ~-:J fl6'i11'1JeN er bG'l'Um1fl1 
q " 

(er'IJ1t.J) bb~~/Vl~e:ier~~\911'Ufl~-:i~e:i1 t1 
" " 

ct.ct.cs'. er bG'J'Ue:J';i1fl1 (er'IJ1 t.J) "il ~~e:i.:i-rrntJ~ t.J'Ut.J1 b~eJ ti11rn1Vl~~eJ1 t.J Vl~m~e:i bfl~ fl1';i b~eJ~G'l.fl1'Y'J~1 t.J 
" " ' 

tJ';j~fl1';j 1w1 ne:i'Url1Vl'U~ 1~t.J 1:Wilb~eJ'U 1 'IJ 

ct.b'l) erbG'l'UB';i1fl1 (er6/J1tJ) fil'Llt.JB~~"il~bVl'Vl'Ll1m1'/Jfl1';i~eJtJ1'1J'iJ~b~t.J1tl'Utl.fl1t.JVl~-:JVl~~.fl1';i~~fl~'U61't;lHU1fl'Uer 
'U 'IJ 'U v QJ 'U 

b?l'Um1fl1 (er6/.nti) b~~vt~e:ierbG'l'Ue:i';i1fl1 (er'IJ1ti) ';i1t.JB'Ubi1tine:i'U 
" " " 

flru~m';i~ m';in1VJ'U~11-:i'IJeiu b 'I.I l9l'l.le:i.:i-:i1'U 

···············~···········~'""'~""""" ............. J ............. n"""" 
\ (momo1•'1m "'M\10.I) {) (m"il"' ~·m~Q•l 

.................. ~ .................. f1";l";j'JJf11";l ....................................... f1";l";j'JJf11";l ............ ~ .................. f1";l";j'JJf11";l 

(m.:im1ut1JJ'l"l';i ?n~m) (m.:i?111VJV!t1-rl'l-i1 ~u-Btl~~l'l";l) (u1.:i?111uul'l1 'lh:Wl'ltJ?lfl61) 

riru,;i'n~ru:!bu'l"l1:!'lleNtJ1 
' 

desflurane ©oo ml/©oo ml inhalation vapour, Liquid, l!J<S'.o ml bottle 'Vltl1 <S'./<%. 



er.~ ~b6'lt1m1ri1 (~6/ntJ) filt1tJrJ:w11Xm1b~fl~ruru1nrJt1ri1Dn1Vlt1~ ~-:rd cu Cl.J v v 

er.~.® mru ~r;i fl11~:W ~111ill bA11~~ tJ1d 1~ tJ m:Wl'Vl CJ1fll16'l~{fl11bb 'V'J'Vl ~Vl~rJ'!XrJ·:JtJ~tJ~ fl11~b~ 
:!J1~1:01t! ISO/IEC ®mio®er ~(;1fl11~111illbA11~Vl1d.lb.Ut! 1tl~1:lJ:lJ1~1:01t!oLJrJfl1Vlt!~1 mJ1~fl1fllth~m~ 

~ ~ 

~ ~ ~ tf 

11mmr;i fl'Vl1rJt!fl6'l 

er.~.® mru~~~.n rusvi' CJ161lil ~dtifl b~ tJ fl bntJAt!lil1flVlrJ\I ~m~ 1~ CJG'l11! fl\l1t! A ru~m1:w fl11r.11Vl11bbf;1~ tJ1 
'U 

1t161i1\Ib1(;11'1JrJ\l~tyty11il~~rJlil~'LJ1CJ 
er.~.m mru'V'JuuruV11AruJ11'V'Jli!1fl~~~flrusv1md~mlil~\l~r;i~rJtl1~~'Vll5~r;ibbr;i~m1:wtlr;irJ~ilCJ~rJ~thCJ~ 

.., ' 'U 

1~~tJtJ1 

er.~ Vlii --.i tJ 1161! fl11'LJrJ 61\11t1 ~'Vl ~1d.J ~D ~ 1i111ru 1 ~~~fl ru sv1CJ1~i1tJ1~1~ ti fl b~CJ fl bntJ f1t11~ CJ 6'111! fl\l 1t1 
'U 

riru~m1:w fl11r.11Vl11bbf;1~ m 1t!1~ CJ~ b --.im ® tJ nrJt11't1tl 1~mfl!tl1~ m~11ri1B b~ fl'Vl1rJil fl~ 

?;rJ _c{ 
....................................... tl':l~51'Llfl':i':i1lfl1':i ....................................... fl':i':i1l fl1':i 

\ 

('Ll1\1?1111'1l~m l"!':i~~1\l\'l) (mci.il'Vl':l 'll~m'Llfl61) 
' '" 

«?. ........... -~- ................... fl ';j';j:i,J fl 11 ....................................... fl':i':i1Jfl11 ·························· ........... fl111Jfl1':i 

('Ll1\1?111'Llci11'V'l1 m~m) ('Ll1\1?!11VIVJCJ~l?lu ~u5tl~~m) ('Ll1\1?!115'Ll1"!1 tl':liJ1?1ii?!fj61) 

flill~fl'l!ft\J~b\l'V'l1~'ll'il~l:J1 

desflurane ©oo ml/©oo ml inhalation vapour, Liquid, l!:>cs'.o ml bottle V11'.i1 <!'./~ 



entacapone kloo mg film-coated tablet, @tablet 

@. ~m11 entacapone ®oo mg film-coated tablet, ®tablet 

kl. f'lrum.1u~~11u • 
®·® TUbb'U'U bllt1cnb~l?l61JtJl?l1'mh~vnw 

" 
®.® ?i1t1tJ1~f1eJ'U tJ1~f1eJ'U~lt.J~lt.J1 Entacapone ®oo mg 1t1 ® b~l?l 

hm fl161J'lJ~'U1T'il 'U11"'il1 t1m61Jt1~'\J11"'ilUl?l'1tJ'Vl De:J\ltl'W1°111ll~'W 
' ' ' 

his:'. umn - 1~'\Jzjeltl1 ?i1'W'Li1~nelul91'1mci'1fi'rubbf;'l~fl11llbb1{1 1'W~~~ l'W~tlmt.J bf;'l'/J~~~~ bbf;'l~ 
' OJ ' 

bf;1'1J'Vl~b iJti'LJ~11''U m Hel~1{1-U'l?l b"'il'LJ'IJ'W'U11"'ili1rusv1 
' 

- 'U'Wm61l'W~'U dd"'il ti1 el ~1{1'1! el ti \9lei{I d~'Uzjm.n'Vl~elzjei'VJ1{1 m1f11 ?f 1t1tJ1~ nel'U bbf;'l ~ 
' ' 

'/J'W1\?lm1llbb1{1'1Jv{lm bf;1'1J~~~~ 1'W~'Wmti H-U'l?lb"'ilt1 
' 

m. flrui;1:uu~'Vl1..::ib'Vlflilfl 
' 

i;,i 61n11\?l11"'il1bfl11~1ti' ~ ru il 1 '11\J b lJ 'W 1tJ\?l111 finished product specification bb f;1 ~ drug substance 

specification ~{I 1~"'il ~'Vl ~ b iJ ti'Wl'i elci'1tl'rn1t1 fl ru~ f1d1ll f111eJ1'V111 bbf;'l ~ tl1 m~'Vl11{1'11l511ru~'/J 
m.@ Finished product specification 

., 
Test Items Specifications "lleJ 

(9) Identification Meet the requirement 

® Assay ~ct.o - ®oct.0% of the labeled amount of 

Entacapone 

bn Uniformity of dosage unit* Meet the requirement 

is:'. Dissolution* Not less than ITTlct%(Q) of the labeled amount of 

Entacapone is dissolved in mo minutes 

ct Related substances 

- Impurity A Not more than o.is:'.% 

- Any individual unspecified Not more than o.<9l% 

degradation product 

- Total impurities Not more than o.ct% 

............ ~ ............. u1~D"1'l.Jm1:wn11 ........... ~ ................. fl1'J:Wfl11 

\ 

(m.:i?1111 'IJ&lm 1'11i'1~1.:i~) 

tl ................. ~ .................. fl'J'J:Wfll'J ....................................... fl'J'J:Wfll'J 

( 'l.J1 tJ.!l VI 1 'IJ &\ :W TU fl fl) 
' '" 

......... ~ ...................... fl'J'J:Wfl11 

(m.:im1'Wti:wV>J1 m1m) (m.:im1V1~tJ~l'ltl ~'W5u1~1'11) (m.:i?111D"'Llm u1il'l'lt1?1flfl) 

l'lruiln'l!lru:::1u'Vl1:::'ll8~tJ1 
' 

entacapone \!Joo mg film-coated tablet, ®tablet viii1 ®/@:. 



m.lm Drug substance specification : 

(CO>) Entacapone USP 
., 

Test Items Specifications 61.ieJ 

(9) Identification Meet the requirement 

\!:) Assay ~~.o - <9lol!J.o% of the labeled amount of 

Entacapone (on the dried basis) 

Q1 Inorganic Impurities 

- Residue on Ignition Not more than o.<9l% 

cs:'. Organic impurities 

- Entacapone related compound A Not more than o.<9l% 

- Any other unknown individual Not more than o.<9lo% 

impurity 

- Total impurities Not more than o.l!J% 

(lll'.i1J.l Entacapone related 

compound A) 

ct Loss on drying Not more than o.ct% 

(Im) Entacapone BP/Ph. Eur 
., 

Test Items Specifications 61.ieJ 

(9) Identification Meet the requirement 

\!:) Assay ~~.o - <9lol!J.o% of the labeled amount of 

Entacapone (dried substance) 

Q1 Heavy metals Maximum ®o ppm 

cs:'. Loss on drying Maximum o.ct% 

ct Sulfated ash Maximum o.{9)% 

'o:> Related substances 

- Impurity A Not more than o.<9lct% 

- Unspecified impurities Not more than o.<9lo% 

- Sum of impurities other than A Not more than o.l!J% 

fl ru:; f1 '.i'.i:J.l f11'.ifl1'Vl'W~ 11~6/J BU b 6/.11'16/J B~ ~1'W 

............. ~ ........... tJ'.i:;TI1'Wf1'.i'.i:J.lf11'.i ........ ~ .................... fl'.i'.i:J_Jf11'.i 

.......... \ ............... (~~:::::~"1 "'";1,".) .................... ta ..... (U::::::""'~QO)·~··················"''""'' 
(m~?111uCJ:J.J'V'l'.i ?11~m) (m~?111V1~CJ~l'!tl ~'W.5tJ~~1>1'.i) ('U1~m1TI'Lll"l1 tl'.i"11'1i1?lf161) 

rirutln~ru~bu'lfl1~'lleJ~tn 

entacapone \!'.loo mg film-coated tablet, ® tablet Vltl1 \!'.>/«' 



'Vi~1m'ViliJ - *V!1oifei Uniformity of dosage units bbft~ Dissolution 1Vfbb'Ll'UbBf16'111bb6'l~\111CJ61~bBCJ~~61fl11 

1'111"il1 bA11~~Vl1n:iJ1Jlbb~\111 CJft~bBCJ~~ b U'Ll~1bft"U111'Ll1 'U COA 

- mru~"il~'Vl~ bU CJ'Llbb~\lfl1'H l'Ll (waive) fl1'J\Wn"il6'lff\Jl bA'J1~~'J1CJfl111~ 1 Vl~'Llbb?l~\I bB fl6'11'J 

Vl i;l fl~ 1 'Ll ~\I mh 1 ~1 JI~ mm ii~ JI 1 CJ 
"' ' 

- Drug substance specification ~"il1'Jill1"il1f11'U1bA'J1~~6UB\l~~~l'l drug substance Vl~B 1'U 

lbfl11~~ druo substance 'lJB\l~~~\YltJ1~1b1"il1tJ u'lJLJ1~mJ'UVl~\l l~CJi1fl111Y111'i\JlbA11~~A".i'U'Vlf1Vl1oLJB~ 
~ 'U 'U 'I 

er. b~eiuhi~u6] 
ci:.C9l bB fl6'11'Jfl1'J 1Jl~'U B'Ll ru1 l'l~'Ll 'Vl ~bu CJ'Ll \911~'U CJ 1b~ei~1ml1CJ1 'LltJ 'J~ b 'Vl 1"11 'Vl CJ bbft ~6'f 1 bb~\I (declare) bb Vl~\I 

' v 

~~l'l 

ci:.@.(9) 1'U~1A'qJm1~'Ll'Vl~bUCJ'Ll\9\'1fom ('VlCJ.b 'VlCJ.m 'VlCJ.cs: vi~ei CJ.® bb~1bb~mru) 
v ' 

1 0 c::i' .:::I Cl ~ 21 ~ Q..I 2J 

ci:.C9l.b 'IJA16UB6U'Ll'Vl~l.'UCJ'Ll 'VlCJ.@ Vl'HJ CJ.@ 6UeJ\ICJ1'Vlb?l'LlB'J1A1 '\'ll'JBlJ'J1CJ61~bBCJ~Vl16UBfl1'JA1'UAlJ 
' 

fJill.f11'\'116UB\I ~~ l'l.tlru6Vl l'lllJ~~'Ll'Vl ~bu CJ'Ll (finished product specification) bb61~oLJBfl1Vl'Ll~fJill.f11'\'116UB\I 
ll'l~~u (drug substance specification) mru~e:i~'J~Vll1\lfl1'JbD~CJ'LlbbD61\lbbm6Ub~m~lJ"il~~B\lbb'Ll'U 
bBfl?l1'Jf11'J6Umbm6U (CJ.ci:) lJ1'\'ll~BlJ finished product specification bb61~/Vl~B drug substance 

specification 1~CJ"Umbm"Uneit11't1LJ1~m1"1LJ1~m~11ri1Bb~fl'Vl1e:i'Wfl~ bb61~hhnt1 b lJ ru 1t1LJ1~ml"1 

'll1~ m~11A1B b~ fl'Vl'JB'Wfl~ 

ci:.b bBfl?l1'J~'IJ'JB\llJ1\Yl'J~1'Ufl1'J~~l'ltJ1 
"' 

ci:.h@ 6'f 1b'U1.fl 1'\'11 ~1 CJ bB fl ?11 'J~'IJ 'JB \llJ11'11Ji1'U fl1 'J~ ~ l'l tJ1 l'lllJVli;j fl bfl ru 6V'] bbft ~lTifl1'J~ ~1'Llfl1'J~~l'lCJ1 
PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 1~ CJ Vl 'Ll 1 CJ \11 'Ll PIC/S participating 

authorities 1 'UVllJd~ CJ1~ b6'l'UB6U1 CJ U1J'U~16'l ~ 1'11lJ'JB'U fl1'Jl'l'J1"il6'1B'U l~ CJiJ ~61fl1'J~'U';i'B\I 5\ll'Ll'll 1~ fl11"1 
' 

'\J';i~fl1~';i1A1Bb~fl'Vl';i'B'Wfl~ 

ci:.m bBf16'11';i'Aill.f11'\'116UB\I CJ1Vl b6'l'UB'J1 A1 
' 

ci:.m.C9l ~61fl1';i\Yl';i1"illbfl'J1~~flill.f11'\'11~~1'1Jlrusv1CJ16'f1b~'i\J~U6UB\l~~~l'l (certificate of analysis of 

finished product) 1t1CJ1it1~61\lblJ'U~1B~1\I 
ci:.m.b ~61fl1';i\Yl';i1"illbfl';i1~~Aru.f11'\'llll'lfl~'IJ6UB\1~1CJ1i:hAru (certificate of analysis of druo 

'i 'i ru :::> 

substance) mm'Llfl1';i~~l'lCJ1~'U~6i\lblJ'U~1B~1\l~\16UeJ\l~~~l'lCJ1bb61~~~~\Ylll'lfl~'IJ 
'I 'U 'U 'I 

ci:. bll. bfl beJ fl 6'11 'JVl ~B Vli;l fl ~1'U~'Ui:'J'UA11lJ ~lJ vr'U TI'J~Vll 1 \I ~'U fl1';j~~\Yl6U eJ\ll l'l fl ~'IJ 6U B\I ~1tJ16'f 1 A ru ( d ru a 
~ 'I 'I v :::> 

substance) oifei <S'..r;n.b tl'IJ~'Ufl1';i~~l'l6UB\1~~1'1Jlru6Vlm6'f1b~"il'J'll (finished product) ' ~ 

(;rJ 
....................................... LJ1~'51t1m':ilJfl1':i 

y 
....................................... fl':i':ilJfll':i 

(m..:i?l111 'll~m l"1':ifl~1..:i1'1) 

\ 0 
·············~····················· fl':i':ilJfll':i ······································· fl':i':ilJfll':i 

('Ll1ml'vi1 'll~m'LlflE;l) 
' '" 

gvtf/ ....................................... fl':i':ilJfll':i 

(m..:i?l11uCJlJ'l"l':i G"11~m) (m..:iG"111VlV1ti1'\91u ~'U-5LJ~~\91':i) ('Ll1..:i?l11'Bul"11 thi1191~G'l~61) 

11ru1:1 n'l!lru:; buvn:;'11el\! l'J1 

entacapone \!:Joo mg film-coated tablet, ® tablet Vltl1 m/C§.'. 



ct.m.cs'. t:-.J61f11':iPif1~1 Long term stability ~61fl\9l"li1\lfl1~'1Jfl\ICJ1~~'W'Vl~bDCJ'W11n'U611un\11'W 
rHW~ n':i':il.I f11':ifl1Vl1':ibb61~CJ1 m~'Vl ':i1\1?11'o1':itw ?l'IJ mru ~'W'Vl ~ bD CJ'W CJ 1l.11 fl n11 Iv lJ bb61 ~/Vl ~fl t:-.J 61 

' 
fl1':i0ifl~1 Accelerated stability mru~'W'Vl~bDCJ'WCJ1tiflCJfl11 Iv lJ 

ct.cs'. ~1fl~1\ICJ1 

ct.cs'..C9l ~b?l'Wfl':i1fl1 (~'IJ1CJ) ~fl\li:1\1~1fl~1\ICJ1fl~1\ltiflCJ m 'Vl'l.i'W'U11'<il.fi'rusn zj\lb-lJ'W~lbb'Vl'Wbb?l\91\1 
'U 'U 

':i1tJ61~bBtJ\9l 1~mui11'Wml.l~n1Vl'W\9l 1 'Wvt1oii'ei l°ltw?lJJu~vi'11 tJ oil1\l~'W 
' 

ct. ct fl1':iU':i~ n'W fl rum·vw1~61\ll.lffU 
' 

ct.ct.@) m~i:1\ll.lfl'\J~fl\lilmCJ1mlii1:Wtiflmd1 @) ti uu"iJ1n1'Wi:1\IJJflu 
' 

ct.ct.Iv CJ1'Vlf1\111?l~i:1\ll.lffU "il~~fl\li:1\1611b 'W1.fl1'1"J~1CJ1 'U1''U1fl\lt:-.J61fl1':i~':i1"il1 bfl':i1~~CJ11'W~i:1\ll.lfl'U 
' ' ' ' ' .c:::i.c:::i I O I Q.I I .c:::i I .QI l ~ 6 I 

ct.ct. m mru'V!Vl'Wl CJ':i1'1J fl1':i'Vl1 fl1':i?ll.I ~1 fl CJ1\I CJ1'Vl?l\ll.lfl'\J b 'l"Jfl ?l\I ~':i1"il1 bfl ':i1~Vlfl run1'1"J Vl'Wl CJ ':i1'1J fl1 ':i"il ~ 
' ' 

'Vl1V1u\l~fl~m'llfl~1fl ~1\1 11?l CJ~ b?l'Wm1fl1 (~'IJ1 CJ) "il~~fl\161\1 m b ~l.1Bfl~1l.1~1'W1'W~V11.i1 CJ':i1'1Jm':ii:1\l~':i1"il 
'U 'U 

1bfl':i1~~bb61~b1J'W~1''U e:l\91'1Jfl'Ul°i11 i~1 CJ~ b~CJ1oLJfl\l 1 'Wm1~':i1"il1 bfl11~~flrum'l"J mru~'l"J'U11m1:iJ b -lJ'W 1 u 
'U ' 

~1l.I flrui.l fl~ru~ bu'l"J1~ VlU1 CJ ':i1'1J fl1':i'IJfl?l\11'W~'Vl51:iJ1''U~"il1':itw1 fl1':i b?l'Wm1 fl1 m ~\I fl~11'1Jfl\I ~ b?l'Wm1fl1 
' 'U 

(~'IJ1CJ) bb61~/Vl~fl~t:-.J~~ 1'Wfl~\l~fl1 tJ 
'U 'U 

ct.ct.cs'. ~ b?l'Wfl11fl1 (~'Ill CJ) "il ~~fl\11'rnu~ t.1'Wm b~fl cn 1fl~Vll.ll?len t.1 Vl~m~mnl?l m':i b~fll.l?!.fl1'1"J ~1 t.1 
'U 'U ' 

U':i~fl1':i1\9161 nfl'Wfl1Vl'W\9l 1\91CJ bJih1fl'W 1 'll 

ct. t> bflfl?11-:iB'W 61 

ct.ITTI ~b?l'Wfl':i1fl1 (~'Ill CJ) 8'WCJfll.l~"il~ 1 VlVlU1CJ':i1'1Jfl1':iegfl CJ1'1JiJl?l b~ mn'Wdm t.1Vli.i'\1Vll.ll?l.fl1':i~t:-ifl'W''W~ruru1 n'U~ 
'll 'll 'U v v 'll 

b?l'Wfl11f11 (~'IJ1CJ) b~l.1Vl~fl~b?1'Wm1f11 (~'IJ1CJ) ':i1CJBm?1CJnfl'W 
'U 'U 'U 

ct.~ ~b?1'Wm1fl1 (~'IJ1CJ) 8'WCJfll.11VfCJm~n~ruru1nfl'Wfl1'Un1Vl'W\9l ~\Id 
'll 'll v v 

ct.~.@) mrut:-i61 fl1':itjlJ ~':il"ill bfl':i1~~ tll'd b\?l CJ f1':il.ll'Vl t.111"11?1~fo1':ibb 'l"J'Vl tJVl1flVle:J\l'l.J5u~ f11':i~1~ 
m~':i951'W 150/IEC @lITTlolvct t:-i61f11':i~':i1"il1bfl':i1~V11:Wb1J'W 1tJml.lm~':ilil1'WoVflrl1Vl'W\9l1 'WtJ"5~fl11'31U':i~ml?l 

~ ~ 

.<:::., ct .<:::., 6 

':i1fl1flb61 f1'Vl ':ifl'W fl?! 

ct.~.1v mrut:-i~ ~.nrusv1CJ1611-Wl?ldi;i fl b~CJn bn'Ufi'W "i.11flVJfl\l~G111?l11?l t.1?111! m1'Wf1 ru~m':il.I m':ienV11':ibbG1~ m 
'U 

1 'W"lil\I blm'llfl\l~ruru1"il~egfl"il~'IJ1tJ 
"" 

ct.~. m mru'l"J'UiJ tuVl1fltu.fl1'\"J "i.11 fl t:-i~ ~.n rusv1md~fl1"ili:1\I t:-i61~fl'Li1~~'Vl5t:-i61 bb61 ~m1l.IU61 fl l?l.n' CJ~ fl ~ll1 CJ~ 
" ' 'U 

1~1''UCJ1 

ct.~ VIU d tJ 11'/jfl1"5'1J fl?! \ll'W ~'Vl ~hi 1''U ~ "il 1-:itw 1 t:.J ~ ~.n rusv1tJ1~il u ':i~l~ fl f1 b~ CJ fl bn'U A'W 1\91CJ6111! fl\l 1'W 
'U 

flru~m':il.lfl1':ifl1Vl1':ibbG1~m 1 'W':i~CJ~b lm @) lJ ne:i'Wl'WU':i~fl11'31U':i~ml?l':i1fl1Bb~fl'Vl-:ifliln~ 

fl ru~ f)';i';i:U fl 1 ';irl1Vl'U (91 ~1'l'1J eJ'U b '1J M'1Je:J'l'l1'\.J 

?;rJ __ii 
....................................... th~n1'\.Jm';j:JJf11';j ....................................... m';i:Uf11';i 

~ . Cm•"111••m "'"'1•ii) Cm"il"' ~-m~Q": 

....................................... m';i:Ufll';i .................... fa ............ m';i:Uf11';i ........... ~ .................... m';i:Uf11';i 

('U1'lG'!11tJt.J:U'l"J';i ?!1~m) ('U1'l?!11VIVlt.J-rML1 ~u5LJ~~M';i) ('U1'l?!115tJl'11 tb:W'Mt1'?!f11;1) 

11ru6i'n'l!fru:>bm~1::;'1JeN81 

entacapone \;Joo mg film-coated tablet, ®tablet vn'.h cLl<L 



~rui;rn"Mru~bQW1~6llei.:i1:11 

epoetin beta ~ooo iu/o.m ml solution for injection, o.m ml prefilled syringe 

d 
<0>. 611€11:11 epoetin beta ctooo iu/o.m ml solution for injection, o.m ml prefilled syringe 

lfl. 1"1ruaa.iu&i~1h.J • 
h (9) TU bb U'U 

'U 

.d,I .<:::!! v .:!::ii 0 

'VITE) u\9lb6/.J1'VIG'lel\9lbG'leWWl1 

iv.iv G'i1'Utb~nei'LJ U':i~fle:J'LJ~1CJ~1t.n Recombinant human erythropoietin beta ctooo IU 1'U 

® syringe 

hm 6/.J'U1\9l'LJj':i"'iJ o.m lJG'l~~l9ij 
' 

lv.<S'. .fl16/J'U~'LJ':i':i~ 'LJj':i~ 1 'U'VIG'le:J\9lt.nQ\91U':i11"l"'il1flb:ffmb'LJ'IJ single dose 61l'W191 prefilled syringe with 

safety device bbG'l~'\Jj':i~ilrusv1uei-:inmb?l-:i 

iv.er umn - ':i~'LJzjeim ?i1'UtJ1~neiu(9)1m~1fl'rubbG'l~f111j.Jbb':i-:i l'U~~191 l'U~'UmCJ bG'l6/.J~e.J~191 bbG'l~ 
' " ' 

bG'l6/.J'VI ~bu CJ'U l?l 11'u m Hei ~1-:Joir\91 b "'il'U'LJ'U'LJ':i':i~il rusv1 

- 'LJ'W.fl16/J'W~'IJ':i':i"'il t.ne:J ~ 1-:iif ei CJ ~B-:J':i~'\Jzjel t.n'Vl~Bzjel'Vl1-:J fl1':ifl 1 li'f 1'UU ':i~ f1 B'LJ bbG'l ~ 
' ' 

6/.J'U1\9lrn1mb':i-:J6/.JB-:Jt.n bG'l6/.J~e.J~191 l'U~'Wm~ Holfl9lb"'il'W 

- ilieim1jjbb4-:ib~ei'U1'1X~l9lbtl'LJt.n~ iv - ~ ei-:il"!wl!m611CJ?I Hoirl9lb"'il'WU'Um6/J'W~'\J':i':i"'il 
' 

m. 1"1ruaa.iu&iv11.:ib 'Vll°lill°l • 
e..i i;:i fl 1119111"'ii1bf!11~~flrufl1'1/'HU 'U1tJ1911jj finished product specification bb G'l ~ drug substance 

specification ~ eJ1-:JB-:J"'il1fl bfl~61Jl911fouu'LJ b~ CJ1tl'U zj,:i hi'"'il ~'VI~ bU CJ'Ll \9lei~1il f1-:J1'UAW~fld':ijj fl1':iel1'Vl1':i bbG'l~CJ1 
m~'VI 11-:i?11u11ru?16/.J ~-:i-d'bni161Jl?l 11u~1 olf e11-:iB-:i l'i'ei-:i b U'Uuuu~ b Vi CJ'LJ b vi 1V1~ei 1 VI~ n'J1jj 11911:01'U bfl ~61Jl9111'u 1191 ' ~ 

1?111'LJV1tl-:i 1911jjtJ1~ml"!m~V111-:i?11u11ru?16/.J b~ei-:i 1~LJl91111m 'V'J.l"l. ivctti<9J i;:i-:i1'W~ ti B'W11Ajj 'V'J.I"!. ivctti<9J 
' ' 

(i;:i-:itJ1~ml"l1'W116/Jn"'il"'il1'Wb'LJfl"M1 1'W~ C9)iv m.Jn1~w5 lvctblv) bbG'l~LJ1~ml"!m~V111-:i?11u11ru?16/.J b~m ':i~'LJ 
'I 'i 'I 'I 

l'l111CJ1 (uu'LJ~ iv) 'V'J.I"!. ivcrtiiv i;:i-:i1'W~ m mn~1Ajj 'V'J.I"!. ivcttiiv (i;:i-:itJ1~m1"11'U1161ln"'il"'il1JibUn~1 1'W~ 
ivti mn~1flj.J ivcrtilv) 

l°lru~m'J:Wn1'Jrl1Vl'W\9111-:1'1J€l'Ub'1J\91'1J€M-:JTW 

.................. ~ ......... tl'J~Li1'Wn'J'J:Wn1'J .......... ~ .................. m'J:Wn1'J 

\ 

('W1-:J?1111'lJ~m l"l'J~~1-:i\'l) ('W1cii1Vl'J 'lJ~m'Wm1) 
' '" 

({) ~ 
n"'"" •n1"' m'J:wm'J ....................................... m'J:wm'J 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d d<>J d ••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 

(m-:1?111-Uci:w'V'l'J m~m) (m-:1?111V1Vici1'\9ltl ~u5tl~~\9l'J) (m-:im1Li'Lll"l1 tl'J~\?lci"?t~r;i) 

Aruii'n~ru:::bu~1:::'1Je:i~t11 
' 

epoetin beta ctooo iu/o.bll ml solution for injection, o.bll ml prefilled syringe Vltl1 @J/ct 



m.<0> Finished product specification : Erythropoietin Injection BP 

"' Test Items Specifications "lie! 

@) Identification Meet the requirement 

lv Biological assay 

bb?l~\lf:..16lf11'JmT<\Je:JcJ1\l b~e:JcJ1\IV1~\I 
- In polycythaemic mice ~o - ®lvct% of the stated potency 

In normocythaemic mice ~o - ®lvct% of the stated potency 

b11 pH b.b - ml.~ 

~ Bacterial endotoxins Less than lvo IU in a volume containing 

C9lo,ooo JU of Erythropoietin 

er Sterility Meet the requirement 

b Dimers and related substances of higher Not more than lv.0% 

molecular weight (V!~eJ Aggregate protein) 

ml Particulate matter Meet the requirement 

~ Extractable volume Meet the requirement 

m.1€1 Drug substance specification : Erythropoietin Concentrated Solution BP/Ph. Eur 

"' Test Items Specifications "lie! 

(9) Identification 

~ei..:ibb?1~..:it:-J6lf1T~i\9l'J1"ileicJ1.rum.1 (9) i51~bbri 

- Capillary zone electrophoresis Meet the requirement 

- Polyacrylamide gel electrophoresis Meet the requirement 

and immunoblotting 

- Peptide mapping Meet the requirement 

- N-terminal sequence analysis Meet the requirement 

lv Biological assay 

bb?l ~..:) f:..161 f11'J\9l'J1"il'EJ cJ1..:i b~'EJ cJ1..:iV1tl..:i 

- In polycythaemic mice ~o - ®®ct% of the stated potency 

- In normocythaemic mice ~o - ®!vet% of the stated potency 

b11 Protein ~o - ®®0% of the stated concentration 

~ Dimer & related substance of higher Not more than ®% 

molecule mass (V!~'EJ Aggregate protein) 

flru~m1:1-.1n11n1vt'Ll~~1.:1'1JeJ'Ub'1J1>1'1JeJ·N1'Ll 

?Pi J 
............ " ... "" ............ "" .. U':l~D1'U f1':l':l:l-Jfl1':l .. " ..... "" ... "". "" .. " .......... fl':l':l:l-Jfl1':l 

\ (u10m11•'1"1 "'"'""} Q (moil~> ~"""tQ•l W1/ 
....................................... fl':l':l:l-Jfl1':l ....................................... fl':l':l:l-Jfl1':l ....................................... fl':l':l:l-Jfl1':l 

('W1.:J?!11ilCJ:l-J'\"l':l ?!1~:1-.11) ('W1.:J?!11VIVlCJ~l>1tJ ~'W5tJ~~l>1':l) ('W1.:J?!11li'tl1'11 tl':ldJl>l~?!f)fl) 

rirutln~ru::: m'Y'l1:::'tlei~ ti1 

epoetin beta cfooo iu/o.m ml solution for injection, o.m ml prefilled syringe 'VltJ1 l!:i/cf 



"' Test Items Specifications "llfil 

er Sialic acids Minimum ®o mol of sialic acids 

(calculated as N-acetylneuraminic acid ) 

per mole of erythropoietin 

b Bacterial endotoxin Less than lvo IU in the volume that 

contains ®oo,ooo IU of erythropoietin 

ml Host cell-derived proteins Meet the requirement 

~ Host cell- and vector-derived DNA Meet the requirement 

Vi:!J1m'Vl~ - *Vl1-ifei Uniformity of dosage units 1Vfbb'LI'UbeJf16'11"abb?ll'l~"a1t.JG'l~bBt.Jl'lt:-JG'lfl1"alWa'ilibm1~~ 

vi1niJ1~bb~~ca1 t.JG'l~bBt.Jl'I~ b ll'Lil'i'1bG'l"1.i111'LI1 tJ COA 

- mru~"ill'l'Vl~b ut.1'Ubb~~mcabl''LI (waive) mca\91ca1"iJ?1ei'Ui brica1~~ca1cm1ca 11'1 1 Vf~'Llbb?ll'I~ beinmcavii;r mi1'Lllil~n~11 
"' 

- Drug substance specification ~"il1"abW1"il1f11tJibf1"a1~~6/JeJ~~t:-J~\91 drug substance Vl~eJ 1'Ulbf1"a1~~ 

druo substance 'LJeJ~~t:-J~\91t.11G'l1b~"il"a'Li u'lJ"U11'1UlJ'UVl~~ 11'1t.1iimcam1"ilibf1"a1~~f1"a'U'Vlf1Vl1-ifei~n1Vl'Lil'I 
:::i 'U 'U 'I 

er. b~erw1"ll~'W 61 

ct.® beJ nmcamca 1~·fo eJ'LI ru 1 \91~'LI'VI ~bu t.J'LI l9\'11'U tJ1b~ei"il1Vlti1tJ1'LI'Lica~b'VI1"11 'VI tJ bbG'l ~G'\'1 bbl'I~ (declare) bb Vl~~ 
t:-J~\91 

' v 

cr.(9).(9) 1LJG'l1~1lJfl1"a~'LI'Vl~but.1'Wl911fom ('VIC.Liv 'Vlt.J.m 'Vlt.1.cs:: Vl~ei t.J.tv bbi;\1bbl?imru) 

ct.®.tv 1LJr11'LJei~'LI'Vl~but.1'LI 'Vlt.1.® Vl~ei t.1.(9) 6/Jei~t.11~b6'!'Ueica1ri1 'l"J~m.Jca1t.1G'l~bBt.11'1Vl1-ifeimcari1LJri:w 
' 

~rum'W'UeJ~~~\91ilrusv1m&-J~~'U'Vl~bUt.J'U (finished product specification) bb~~~€lrl1Vl'U~~rum'W'UeN 
l\91~~'\.J (drug substance specification) mru~ei~WVll1~fl1"abD~t.J'Llbb LJG'l~bbm'LJb~:wb~lJ"il~~ei~bb'U'U 
b€lf16'11"afl1"a'LJ€lbbtlh (t.J.ct) :W1'V'J~ei:w finished product specification bbG'l~/Vl~eJ drug substance 

specification 1~t.16/Jmbm'LJriei'Lll''LI'Lica~ml"l'Lica~m~ca1ri1fa~n'Vlcae:itin~ bbG'l~hJbn'W b lJ ru 1'LI'Lica~ml"1 

LJca~n1\'lca1ri1~~n'Vlcaeitin~ 

er.iv be:in?11ca1tJcaei~m\91ca:o1'Umca~~\91t.11 
"' 

cr.b.® G'\'1b'LI1n1'l"Jri1 tJ beJ n?11ca1LJ caei~m \91 "a:Ol'U mca ~~ \91 t.11 \911:WVli;r mnrusv1 bbG'l~15mca~ ~1 'LI mca~~ \91 t.11 
"' 

PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 11'1tJVlti1tJ~1 'U P\C/S participating 

authorities 1 'LIVl:J.Jdl'I t.11~ b?l'LleJ'LJ1 tJ UlJ'U~1?11'1 mmei'U fl1"a\91"a1"il?leJ'U 11'1 t.1ii ~G'l mca1LJcaei~ i:i~l''LI'Lica~ fl11"1 
' 

l"\ru~m':i:Wfl1':ifl1'Vl'Ll~~1~'1lffUb'1ll?l'1leJ·N1'Ll 

.............. ~ .......... U,•mun"""" ........... d!: .................. n"""" 
\ (u1'011hOm "'"""") tJ (moii'm ~·m~Q•l -,,)IF' 

....................................... fl':i':i:Wfll':i ....................................... fl':i':i:Wfl11 ....................................... fl':i':i:W fll':i 

('Ll1~6'111Ut.J:W'l"l':i ?ll~:!Jl) ('Ll1.:!6'11Tll!Vlt.J1'1?lu ~'W.Stl~~\?l':i) ('Ll1.:!6'!11BUl'11 tlca~l?lrl?lflG'l) 

riru1:i'm~ru:::m~1:::'lJe:J~tJ1 

epoetin beta <rooo iu/o.m ml solution for injection, o.m ml prefilled syringe VIU1 m/<r 



ct.m.<9> (:.JG'lfl1'a(9l'a1"illbfl'a1~~flru.fl1'V'H.J~(9li)rusv1m~1b~"il'atl'(JeJ'l~(:.J~(91 (certificate of analysis of 
' " " 

finished product) 1 'Wtni'W~~.:ibll'Wlil'1eJ~1'l 
ct.m.lv (:.JG'lfl1'a(9l'a1"illbfl'a1~~flW.fl1'l"Jl(9l~~'LJ'(JeJ'llil'1CJ1~1A~ (certificate of analysis of drug 

substance) mm'Wfl1'a(:.J~(9ltJ1~'W~~'lbll'Wlil'1eJ~1'l~'l'(Jf).:j~(:.J~(9ltJ1bbG'1~~(:.J~(9ll(9lfl~'U 
• 'I 'U 'U 'i 

ct.m.m bfJ fl 611 'aV!~eJV!i;i' flJ11'W ~'W cJ'W fld1:W ~:W~'WTI'a~V!l1'li'W fl11(:.J ~ (9l'(JeJ'll (91 ~ ~'lJ'(JfJ'l \il1 CJ1~1 A~ (drug 

substance) oLJeJ <S'..m.lv fl'U~'Wfl11(:.J~(9l'(JfJ'lhJ~(9lilru"V1tn~1b~"il1tl (finished product) 
' " 

ct.m.<S'. h!G'lfl11flfl~1 Long term stability (91G'leJ~~1'leJ1~'(JeJ'lCJ1~;'W'Vl~bDCJ'W11n'U~1'Llfl'l1'W ,, 
fl ru~ m-a:w fl1'afJ1V!11bbG'1~CJ1 m~'Vl 'a1'l61151'aru ?{'() mru ~'W'Vl ~ b ti CJ'W CJ 1:lJ1 fl fll1 \v ti bbG'l ~/V!~f) hi G'1 

' 
fl1';jflfl~1 Accelerated stability mru;'W'Vl~bDCJ'WtJ1Uf)CJfll1 \v ti 

ct.<S'. \il1eJ~1'ltl1 

ct.<S'..<9> ~b?f'Wel'a1f11 (~'(J1CJ) ~el.:i~.:ilil'1el~1.:iCJ1el~1.:ii!elCJ m 'VlihCJu';i';ili!ilrusn ~.:ibll'Wlil'1bb'Vl'Wbb?f~.:i 
" " 

'a1CJG'l~bBCJ~ 1~fl1'Ull1'W(911:W~n1V1'W~ 1 'WVi1oif eJ flru?f:wu~v\'11 tJ .LJ'1.:i~'W 
' 

ct.ct fl1'~tl1~fl'WflW.fl1'l"JtJ1~~'l:Wel'U 
' 

ct.ct.@> m~~.:i:weJ'U~el.:iiJmCJ1m\9lldJi!eJCJfli1 @) ti 'Ll'U"i11fl1''W~.:i:welu 
' 

ct.ct.Iv tn'Vlm1~~~.:i:wfJ'u "il~~eJ.:i~.:i~1b'LI1.fl1'l"J~1CJ1 u1u1eJ.:J(:.JG'lfl11(9l'a1"illbfl11~~tn~'W~~.:i:wel'U 
' ' ' ' ' .:::::i.:::::i I O I Q.I I .:;::I I ~ I ..:::::,., (/ I 

ct.ct.m mru'VlV!'Wd m1'1lfl1'a'Vl1fl1'a?f:W meltn'l CJ1'Vl?f 'l:Wel'U b 'l"Jel?f'l(9l'a1"il1 bfl11~V!flW.fl1'l"J Vl'Wl CJ'a1'1lfl11"il~ 
' ' 

v11V11!.:i~el-rel.:i'(Jel lil1 el ~1.:i 1~ CJ~ b?f'Wm1fl1 (~'()1 CJ) "il~ ~el.:i~.:i m b ~:w Bfl(911:w"i11'W1'W~V1ti1 CJ-a1'1lm 'a~.:i (9l';i1"il 
" " 

1 bfl'a1~~ bbG'l~ b ll'W~1'U ~~'1lel'UA11 off ~1 CJ~ b~CJ1oLJeJ'l 1 'Wfl1';i(9111"ill bfl'a1~~flrum'l"J mru~'l"J'Ul1m1dJ b ll'W 1 tl 
" ' 

(911:W f!rui;i' fl~ru~ bu'l"J1~ V1ti1 CJ11'1l fl11'(JeJ61'l1'W~'Vlfi1dJ-rurl"iJ11ru1 m-a b61'Wm1fl1 m ~.:i fl~11'(Jel'l ~ b61'W m1fl1 
' " 

(~'(J1CJ) bbG'1~/V!~el~(:.J~(911'Wfl~'l~f) 1 tJ 
" " 

ct.ct.<S'. ~ 1.?f'Llm1fl1 (~61.11 CJ) "il ~~el-:i1rn 'll~ CJ'LICJ11.~ el CJ11fl~Vl:w~m CJ V1°1m~el 1.n~m'a1.~el:W?f .fl1'l"J~1 CJ 
" " ' 

tl'a~fl1';j 1~1 rlel'Ufl1Vl'U~ 1~CJ1d.Ji11.~el'W 1'() 

ct.ct.ct 'a~'U'Ufl1'Htl'UbbG'l~~~~'lCJ1~m1.lJ'W cold chain system ~1~:lJ1(9l'a~1'W(911:WV!i;i'mflru"V1 (Good 

Storage Practices (GSP) bbG'l~ Good Distribution Practices (GDP) 1~mb61~'lbelfl6111tl1~flel'U 
d 

ct. b belfl611'ael'W 61 

ct.ITTI ~b61'Wm1 fl1 (~'()1 CJ) fil'WCJeJ:W~"il~ 1 VfV1ti1m1'1lm1~eltn'1l'Ll~b~ CJ1n'WdmCJV1i;i'.:iV1:w~m1~(:.Jfl~'W~ruru1n'U ~ 
'IJ 'lJ I 'IJ QJ QJ 'IJ 

1.?f'Uel'a1fl1 (~'(J1CJ) 1.~:w'Vl~el~t.?f'Uel'a1fl1 (~'(J1CJ) 'a1CJB'Wl.~CJnel'W 
" " " ct.~ ~1.?f'Llm1fl1 (~61.11CJ) fil'LICJel:w1VfCJm~fl~ruru1nel'Wfl'a'Un1V1'W~ til-:id 

'U 'U QJ QJ 

ct.~.<9> mru (:.J G'1 fl11~:W Wn"ill bf! 11 ~~ CJ1d b~ CJ fl1:Wl'Vl CJ11"!161 (91 fo11 bb 'l"J'Vl ~V!~'€JVleHtJ ~LJ~ fl11~1~ 
:lJ1(911~1'W ISO/IEC <9>b'llolvct h!G'lfl1'a(9l'a1"ill bfl'a1~V!1dJ bll'W 1'IJ(911:lJ:lJ1(9l'a~1'WoUelfl1Vl'W~1 'Wtl'a~fl1f"!tl'a~fld~ 

~ ~ 

.<::;). w: .<::.'.It. (/ 

'a1fl1'€lbG'lfl'Vl1el'Wfl?f 

?;-J ~ 
....................................... l.J':i~'B1'U f1':i':i:W f11':i ....................................... f1':i':i:Wf11':i 

......... \ ................. (~::::::~"' "'"'1'".) .................. (? ........ (~::~:::•m~~"-~····················"''""1' 
('LI1..:J?f1TWCJ:W'l"l'a 611'1m) (m..:i?f11V1..nCJ-rl9ltl ~'U5tl'1~19l':i) ('U1..:i6'111"Bul'11 'lhil191ii6'1flfl) 

l')rui:1'n'elru~bu'V11~'1JPJ~tn 

epoetin beta ~ooo iu/o.m ml solution for injection, o.m ml prefilled syringe 'Vlii1 ~~ 



cr.~.lv mru~~~fi ruev1 t.116/lU~rdti f1 b~ t.J f1 bn'U~'U"il1f1VleJ~ ~m~ 1~ t.1~1ir rn1'U Aru~ f\'.i';i:W f11';jeJ1'\ll1';i bbG'l~ t.11 
'lJ 

1'W"li1~b1G11'UeJ~~tyty1"il~~eJ"il~'U1t.I 
cr.~.m f\'.iW'W'UUru'Vl1Aru.fl1'W "il1 f1 ~~~.fl ruev1md~ei1"il?i~ ~Gi ~ mh~~'VI 5~Gi bbGi ~m1:wtlGi ei ~.fl t.1 ~ ei ~th t.1~ 

., ' 'lJ 

1~-r'Ut.11 

er.~ Vll11 t.J ';i16/l f11';i'UeJ ?! ~1'U ~'VI BhH'U ~ "il1';if1!1 ~~~.fl ru ev1t.J1~:iJtl ';i~l~ tl f1 b~t.J f1 bn'U ~'LI 1~ t.1~1ir f1~1'U 
'lJ 

Af1l~f)';i';j:l.Jf11';je:J1'\ll1';ibb6'l~t.111'U';i~t.l~b1Gl1 @) tJriei'Ul'UU';i~f11\31U';i~f11~';i1A1Bb~f1'Vl';ieJUf1~ 

l')W~f1'elru:;bQ'l''n:;'1Jmt.11 

epoetin beta <rooo iu/o.m ml solution for injection, o.m ml prefilled syringe VIU1 <t/<t 



~ruirn~ru:::bu'V'l1:::6llei.:im 

nicardipine hydrochloride G>o mg/G>o ml solution for injection, G>o ml ampoule 'Vl~eJ 

nicardipine hydrochloride G>o mg/G>o ml solution for injection/infusion, G>o ml ampoule 

®· ~m11 nicardipine hydrochloride C9JO mg/C9Jo ml solution for injection, C9JO ml ampoule Vl~B 
nicardipine hydrochloride C9JO mg/C9Jo ml solution for injection/infusion, C9Jo ml ampoule 

kl. l°lruli'l:wu~i1hl • 
\v.(9) 1tl bb 'U'U 

" 
hlv ~1'UU1~flB'U 

hm '1J'U11?l'U11"il 
' 

\v.~ il1'1l'U~'U11"il 
' 

\v.tf :wmn 

bU'U?111;;i~mt.i1?t ~b'Vl~fo..:re:ie:i'U tl111"!"il1m~e:i ?!1V1~'U51?1 
1'Ll C9J Vli:lBl?l tl1~ne:iuJ\'1t.il?i'1m nicardipine hydrochloride C9Jo mg 

(9)0 ii;;i~~\911 

'U11"il 1'Wm'll'U~?f1V1fo'U11"il t.J15l?ltl11 l"!"il1 m ~B bbi:l ~'U11"llil rusvi'ue:i..:i fl'U bb?l\I 
' ' ' 

- 1~'UzjBt.J1 ~1'UU1~flBUl?i'1m?\'1r'lrubbi:l~A11:!Jbb1\I 1'Ll~~\9l 1'Wi'Llmt.J bi:l'LJ~~~\91 bbi:l~ 
' v ' 

bi:l'LJ'Vl~b ll t.i'U~1~'U m He:i~1..:iolJ1?1 b"il'Uu'Uu11"llilrusv1 
' 

- 'U'Llil1'1l'Ll~'U11"il mei ~1..:iii'ei t.i ~ei..:i1~uzjei t.i1V1~eizjei'Vl1..:i m1fi'1 ~1'Utl1~nei'U bbi:l~ 
' ' 

'1J'U11?1m1mb1..:i'1Jei..:im bi:l'LJ~~~\91 1'Wi'Llmt.i HolJl?lb"il'U • 

m. 1"1rui;1:wu~V11.:ib'Vll°liJl°l • 
~ ;;i fl 11\9111"ii1bf!11~~fJru.fl1'V'JblJ'LI1 u \911 :w finished product specification bb ;;i ~ drug substance 

specification ~B1\IB\l"il1fl b.fl~'IJ~1fo:wu'U b~ t.J1 n'U zj..:i 1~"ll l?l'Vl~ blJ tJ'Ll ~mhwn..:i1'UAru~m1:w m1mV111 bbi:l~m 
m~'Vl 11..:i?11u11ru?1'1J ~..:itlb.n~'IJl'i' 1~'U~1 i-51..:i€J..:i ~ei..:i b U'U:wuu~ b VI tiu b vi1V1~B 1 VJ:iJ n11:w 11911:01'U b.fl ~'IJl'\'1~u11?1 ' ~ 

l'\'1~'UVl~\I \911l1U1~fl11"lfl1~'Vl11\!?!1511tu?!'1J b~eN 1~'U~111t.J1 'VII.I"!. lvlfbC9l ;;i..:ii''W~ b 'B''Ll11A:W 'VII.I"!. lvlfbC9l 
' ' 

(;;i..:itl1~ml"l1'Ll11'1ln"il"il1'Llb'Ufl~1 1'W~ (9)\v n:w.n1~'U6 lvttblv) bbi:l~'IJ1~ml"!m~'Vl11..:i?11u11ru?1'1J b~m 1~'U 
'I 'I 'l q 

~111tJ1 (ull'U~ lv) 'VII.I"!. lvlfblv ;;i..:i1'Ll~ m mn~1A:W 'VII.I"!. \vttblv (;;i..:i'\.J1~n11"!1'Ll116tffl"il"il1'4b'Ufl~1 1'Ll~ 
\vb fl1fl~1A:IJ lvlf't>lv) 

m.G> Finished product specification 

(G>) Nicardipine Hydrochloride Injection USP 
., 

Test Items Specifications 6lleJ 

C9J Identification Meet the requirement 

\v Assay ~o.o - C9JC9Jo.o% of the labeled amount of 

Nicardipine hydrochloride 

m pH m.o - m.~ 

~ Limit of N-benzyl-N-methyl- Not more than o.ITTI% 

ethanolamine 

fltl.!~fl';i';i:IJfll';in1vt'Ul?l~1\1'1JffU b '1J \91'1Jfl\l\11'U 

............. ~ ............. tJ';i~n1'Um';i:1Jfl1';j ......... d.' .................. m';iJ.Jfll';i 

\ (1rnm11.iim "'"'''"') (mwi~' ~·".'~.~~~····················"''""" 
....................................... f1';i';iJ.]f11';i ......................... <f). ......... f1';i'j'J.1f11';i 

(m..:i?11Tut.1:1J'\"l';i m1m) (m..:im1vtVlt.1~1'l11 'l'lu5tJ1'\'ll'l';i) (m..:i?111n'Lll"11 tb~l'lti?lfl~) 

l'lruKfl'1~m.1~bil'V'l1~'ll€MtJ1 
' 

nicardipine hydrochloride ®o mg/®o ml solution for injection, ®o ml ampoule Vl~eJ 

nicardipine hydrochloride ®o mg/®o ml solution for injection/infusion, ®o ml ampoule Vltl1 ®/rf:. 



., 
Test Items Specifications 6llel 

ct'. Organic impurities 

- Nicardipine monoacid Not more than o.lv% 

- Nicardipinepyridine analog Not more than o.ri% 

- Any unspecified degradation Not more than o.lv% 

impurity 

- Total impurities Not more than m.ct'.% 

b Bacterial endotoxins Not more than ~.mm EU/mg of Nicardipine 

hydrochloride 

ml Sterility Meet the requirement 

~ Particulate matter Meet the requirement 

<i Content of sorbitol <io.o - (9)(9)0.0% 

(9)0 Extractable volume Meet the requirement 

(Im) Nicardipine Hydrochloride Injection JP 
., 

Test Items Specifications 6llel 

(9) Identification Meet the requirement 

Iv Assay rim.o - ©oml.0% of the labeled amount of 

Nicardipine hydrochloride 

m pH m.o -cs'..ct'. 

cs'. Purity Meet the requirement 

ct'. Bacterial endotoxins Less than ~.mm EU/mg 

b Foreign insoluble matter Meet the requirement 

ml Insoluble particulate matter Meet the requirement 

~ Sterility Meet the requirement 

<i Extractable volume Meet the requirement 

ro.lm Drug substance specification 

(CP>) Nicardipine Hydrochloride USP 
., 

Test Items Specifications 6llel 

(9) Identification Meet the requirement 

Iv Assay <i~.o - ®oho% of the labeled amount of 

Nicardipine hydrochloride (on the dried basis) 

?PJ ~ 
....................................... U'.i~Dl'U f\'.i'.iil f\1'.i ....................................... f\'.i'.iil f\1'.i 

\ (m•m1C.Oim "'"'1"ll (mrni'~' ~<imi,Qo) 

······································· f\'.i'.iilf\1'.i ..................... r!Q ............ f\'.i'.iilf\1'.i ··········~····················· f\'.i'.iilf\1'.i 

(m.;iG"111'Llt1i1'l"l'.i ?11~m) (m.;iG"111V1V!t1~l9ltl ¥l'U5iJ~¥l191'.i) ('Ll1'1?111uu1"11 iJ'.iill'ltl?lflGi) 

rirui:i'n~ru~bilVl1~'lleMCJ1 

nicardipine hydrochloride ©O mg!@o ml solution for injection, ©o ml ampoule Vl1€l 

nicardipine hydrochloride ©o mg/©o ml solution for injection/infusion, ©o ml ampoule V1i!1 lv/<t' 



21 

Test Items 61.Jf) Specifications 

m Residue on ignition Not more than o.<9l% 

ct Organic impurities 

- Nicardipine pyridine analog Not more than o.<9l% 

- Nicardipine dimethyl ester Not more than o.ct% 

analog 

- Nicardipine bis analog Not more than o.ct% 

- Any other individual Not more than o.<9l% 

unidentified impurity 

- Total impurities Not more than <9l.o% 

ct Loss on drying Not more than o.ct% 

(kl) Nicardipine Hydrochloride JP 
21 

Test Items Specifications 61.Jf) 

(9) Identification Meet the requirement 

\v Assay r;;<(r;;<(.o - <9l0<9l.o% of the Labeled amount of 

Nicardipine hydrochloride (dried substance) 

m Related substances 

- Impurity B Maximum o.ct% 

- Impurity A, C Maximum o.<9lct% (for each) 

- Unspecified impurities Maximum o.<9lo% (for each) 

- Total impurities Maximum <9l.o% 

ct Loss on drying Maximum <9l.o% 

ct Sulfated ash Maximum o.<9l% 

'llia.J1m'lli~ - *Vi'1-ifB Uniformity of dosage units 1Vi'bb'W'UbBfl?l1'Hb?l~-:J';i1CJ61~bBCJ~t:-.161fl1';i~';i1~lbm1~~ 

vnnm~bb4\l';i1CJ61~bBCJ~~bD'W~1b61'LJ 111 'W lu COA 

- mru~~~'Vl ~bu c.imb-:il'-:im';ibl'W (waive) fl1';j~';i1~?lffu1bA';i1~~';i1CJfl1';j1~ 1 Vi'~mb?l~-:i bB fl?l1';i 

Vl~n:o1'W~-:in~11~1~~\mmr~~1c.i 
~ ' 

- Drug substance specification w~11ru1~1n1'1JibA':i1~~'LJB-!l~e-J~~ drug substance Vl~B 1'1J 

lbm1~~ druo substance 'LJB-!l~e-J~~CJ1~1b~~';itl utJ'lJ1~utJ'\JVl~-:i 1~CJ~fl1';i~':i1~lbfl';i1~~fl';i'\J'VlflVJ1-ifB~ 
~ ~ ~ q 

fl1Vl'W~ 

................ ~ .......... tht1'i1'Uf1'.i'.i:Wf11'.i 
_J 

....................................... fl'.i'.i:Wf11'.i 

\ 

('U1..JG'1T:J1'1l\11m 1"1'.ii"\~'Nl'i') 

Q 
....................................... fl'.i'.i:Wf11'.i ....................................... f1'.i'.i:Wf11'.i 

(mt.JJlVl'.i 'llli1m'Ufl!;'l) 
' "' 

~ ................. ······················ fl'.i'.i:Wf11'.i 

(m.:1G'11115u1"11 th~\9\tlG'lfl!;'l) 
' 

~ru'ii'n'l!lru~bQ'W1~'llei.:itJ1 

nicardipine hydrochloride C9lo mg/®o ml solution for injection, ®o ml ampoule Vl~'il 
nicardipine hydrochloride C9lO mg/®o ml solution for injection/infusion, ®o ml ampoule V1i!1 m/&: 



ct. b~eJ'W b 6ll~'W 61 

ct.® beJf1?!1'Hl1d1~·~\Je.i'Wru1~~'WVl~bU t1'U~1-r'U t11b~e.ilil1V1tl1t11 'Ll'l.Jd~ bVll61b vm bbl:'l~~1 bb~N (declare) bb Vl~-:J '., 
(;.J~~ 

ct.®.® 1LJ~1ri'f;1Jrnd~'UVl~bUt1'U~1-r'Um (vm.iv vit1.bn vit1.IS'. Vl~e.i t1.lv bb~1bb~mru) 
ct.®.® 1LJr11'1.lei~'UVl~bUt1'Ll vit1.® V1'1e.i t1.® '1.le.i-:it11~b?!'Llm11°11 'V'l1'e.i:wd1t1l:'l~bBt1~V!1.Ue.imdm'Ul°l:W 

' 
~fl!.fl1'V'l'/JB-:J i;.J~ ~.n rusvl" m:w~~'UVl~ bu tl'U (finished product specification) bbl:'l ~.uei rl1Vl'U~~ru.fl1'V'l'l.le.J'l 
1~q~LJ (drug substance specification) mru~e.i ~d~Vl11-:imdb u~ t1'Llbb 'l.Jl:'l-:i bbm '1.l b~m~:w~~~e.i-:i bb 'Ll'U 

beJf1?!1df11d'l.leJbbm'l.l (ti.ct) :W1'V'l1'e.i:w finished product specification bbl:'l~/Vl1e.i drug substance 

specification 1~ t1'1.lmbm '1.lfleJ'Lll'UUd~ml61ud~m~d11°11fa~ nvi1e-i'Wn~ bbfl~ 11J bn'Ll iv lJ ru 1'Llu1~ml61 

tJ 1~m~111°11B b~ nvi 1e-i'W n~ 

ct. iv beJ f1?!1d-r'Udel-!l:J..11 ~d~1'U f11 ';j(;.J~~ t.11 
"' 

ct.®.® ~1b'LI1.n 1'V'l ci1 t1 be.inm1-r'Ude.i-:im ~ d~1'Ll f11di;.J~ ~ t11m:wV1i;i' mnru sv1 bbl:'l~15md~ ~1 'Ll f11di;.J~ ~ t.11 
"' 

PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 1~ ti Vi Ll 1ti-:i1 'U PIC/S participating 

authorities 1 'LlVlm ~ t11~ b?!'U e.J'l.l1 ti ull'U~1?!~ mmffu m1~11~?!B'U 1~ t1ii i;.Jfl m1-r'U1eJ-:J~-:Jl'UUd~f11161 
' 

d 
cf.bn be.Jf1?!111°1 tlJ.fl1'V'l'/JeJ'l t.11Vl b?!'U eJ111°11 

' 
c:t.bn.® i;.Jflf111~11~lbl°l11~~1°1ru.fl1'V'li;.J~~.ilrusv1t11~1b~~1'l.J'l.le.J-:J~i;.J~~ (certificate of analysis of ' ~ ~ 

finished product) 1'Llt.11i'Ll~~-:JbU'U~1e.i~1-:i 
c:t.bn.lv i;.Jflf111~11~lbl°l11~~~ru.fl1'V'll~q~'U'l.le.J-:J~1tl1~1Af;1J (certificate of analysis of drug 

s u bsta nee) mm 'LI mdi;.J~ ~ m~'U~ ~-:i b u'U t'l1e-i ~1-:i~-:i'l.le-i-:i ~ (;.J~~ m bbl:'l~~ (;.J~ ~1~11~'U 
q cu 'U 'i 

cf.bn.bn be.Jf1?!11Vl~BVl~ f1Ji1'Ll ~'LI tl'U 1°111:Wi;r:wVT'Ll 5d~Vll1'li'Ll f11di;.J ~ ~ '1.lel'll ~ q ~'U'l.leJ'l t'l1 tl1 ~1 A f;1J (drug 

substance) .Ue.i IS'..bn.lv tl'U~'Uf11di;.J~~'/Je.J-!li;.J~~.ilrusv1t.11~1b~~du (finished product) ' ~ 

cf.bn.IS'. i;.Jflf11dfif1~1 Long term stability ~f!e.i~61l1-:ie-i1~'1.leJ-:Jt11~~'UVl~bUt1'Ubltl'U~1tlf1-!l1'U 
fl ru~f1dd:J..I f11deJ1Vl 1d bbl:'l ~ t.11 f1d~Vld1-!l ?!1L51 dtlJ ?!'1.l mru ~'UVl ~bu tl'U ti 1m f1 f1l1 lv lJ bbl:'l ~/Vl1eJ (;.J (;'I 

' 
f11dfif1~1 Accelerated stability mru~'UVl~bUtl'Ut.11tle.Jtlf1l1 lv lJ 

cf.IS'. tol1e.J~1-!lt.11 

er.IS'..® ~b?!'Um11°11 (~'1.l1t1) ~e-i-:i~-:it'l1e-i~1-:it11e-i~1-:it!e-it1 m V1'111~u111il.fl'rusn zj-:ibu'Ut'l1bbVl'Ubb?1~-:i 
~ ~ 

d1t1l:'l~bBt1~ 1~1°11ui;11'U~1:w~ n1Vl'U~ 1 'LlVl1-U'e.i fltwm.Jli'~vi'11 tJ -U'1-:i~'Ll 
' 

er.er m 1'tJ1~n'Uflru.nTvm1~61-:i:w e.iu 
' 

er.ct.® m~61-:i:we-i'U~e-i-:iiim~ 1-illl'll1Jt!e-it1n11 ® li tl''U~1n1'Ll~-:i:we.iu 

fl ru~ fl ';j';j:J.J f11'Jn1'Vl'U \91 ~1\l'lJeJ'U b 'lJ l?l'lJ el\! \l l'U 

(;J __y 
....................................... 'IJ1~n1'Un11:wn11 ....................................... n11:wn11 

\ ('Ul\1?111 b'IJ~m 1611Pl'11'll"l) (mC.JA''\111 'll~m11Q~) 

~b /) vvf§'1 ~ f1""' 'fll" IM:'. f)d';j:l.Jf111 ....................................... fld1:1.Jf111 ................... ................... d dd-1 d ........................ .. ......... .. 

riru~n~ru::: b'w'\'11:::'tleM t.11 

nicardipine hydrochloride ®o mg/®o ml solution for injection, ®o ml ampoule Vl1ei 

nicardipine hydrochloride ®o mg/®o ml solution for injection/infusion, ®o ml ampoule VIU1 @'./~ 



cf.cf.® m'Vl n..:n ~~~.:i:w e:ru "il~~eN~.:i~1bmm'l"J~1CJ1 'Ufo';JeN t:-.16'1 f11';lm1"il1 bfl';l1 ~~m~'Ll~~.:i:w el'U 
' ' ' ' ' .:::,l.:;::,I l O I Q..1 I tj I .::;!{ I .:::., t{ I 

cf .cf .bfl mru'Vl'Vl'Ll1 CJ';J16/l f11 ';J'Vl1 f11';J6'l:W \9n el en .:i CJ 1'Vl6'1.:J:We:J'U b 'l"Jel6'1.:J \9l';l1"il1 bfl';l1 ~Vlfl run 1'\"J Vl'Ll1CJ ';l16/l f11';l"il ~ 
' ' 

v11V11!.:i~el~el.:J61JelM1el ~1-:i 1~ CJ~ b6'l'Llm1fl1 (~61J1 CJ) "il~~el.:i~.:i en b~:w€Jnm:w"il1'Ll1'Ll~Vl'ti1 CJ';J16/lf11';)~.:J \9l';l1"il 
" " 

l bfl';l1~~ bb6'1~ b lJ'U~~'U ~~61lel'U~11 oif ~1 CJ~ b~CJ'doLJel.:J 1 'Llf11';l\9l';l1"illbfl';l1~~flru.fl1'\"J mru~'l"J'Ul1 CJ1 hi b lJ'U 1 LJ 
" ' 

\911:W fl rui;r n~ru~ bu'l"J1~ Vl'ti1 m161l f11';J61Jel6'1.:J1'Ll~'Vl 51:iJ~u~"iJ1';Jru1 f11 ';Jb6'l'Ll m1 fl1 en ~.:i n~1161Jel.:J ~ b6'l'Llm1 m 
' " (~'1J1CJ) bb6'1~/Vl~el~t:-J~\911'Llfl~.:J~el1 LJ 

" " 
cf.cf.cs'. ~ b6'l'Llel';J1fl1 (~'111 CJ) "il~~el.:i1'U b'l.J~ CJ'LICJ1 bdelCJ11mi'Vl:w~ m CJ Vl~el bdmn~f11';) b~el:w6'ln1'1"J~1 CJ 

" " ' 
'l.J';j~f11';)1~ 1 nel'Llrl1Vl'Ll~ 1~CJ 1:iJih1el'Ll 161J 

cf.b belf16'11';JB'Ll1 

cf.b.@l ~1 b'Ll1n1'1"J~1 CJ t:-.1i;:i f11';)fln~1m1:wfl.:i\911V1i;r.:im';li;:i~m CJ bb6'1~/Vl~el b~el"il1.:i 1 'W\911v\'1i;:i~m CJ ~1-:i 1 
v v Q..1 0 v 

fl ';l'Um'Ll bb6'1~6'lel~ fl6'1 el.:J n'U bel n6'11 ';l m n'U en 

cf.ITTI ~b6'l'Llm1fl1 (~'111 CJ) fil'LICJel:W~"il~ 1 VlVl'ti1CJ';J16/lf11';legelCJ1'1ftJ~ b~ cnn'LldmCJVli;r.:iVl:w~n1';l~t:-.1nw'Ui!rruru1 fl'U~ 
'U 'U 'U v v 'U 

b6'l'Uel';l1fl1 (~61J1CJ) b~:WVl~el~b6'l'Uel';J1fl1 (~61J1CJ) ';J1CJ~'Ub?it.Jnel'Ll 
" " " cf.~ ~b6'l'Llm1fl1 (~61J1t.1) fil'LICJel:w1VfCJm~nirruru1nel'Llfl';J'Un1Vl'Ll~ ~.:id 

'U 'U v v 

cf.~.@l mru t;,rn f11';l~:W \91 ';l'd"ill bfl ';)1~~ CJ1d fa CJ m:Wl'Vl CJ11"116'1 \91 ~ f11';) bb 'l"J'Vl cJVl~elVlel.:J'lJ ~'\J~ f11 ';)~1~ 
d.J1\9l';J:01'Ll ISO/IEC @lb"llo®cf t:-.16'lf11';J\9l';l1"illbfl';J1~Vl1:iJbll'W1'lJ\911:Wm\9l';l:01'LloLJelrl1Vl'Ll~1'W'lJ';J~f111"1D';l~m~ 

~ ~ 

.:::.. w: .:::.. t{ 

';)1fl1elb6'1 f1'Vl';Jel'U f16'1 

cf.~.® mrut:-.1~\9lfl rusv1 m61lil~d11 n b~ CJ n bn'U A'U"il1 nVi'm \9lm~ 1~ CJ~11! n.:i1'U flru~m';l:w m';lm'Vl1';l bb6'1~ CJ 1 
" 

1mh.:ib16'1161Jel.:Ji!rtyty1"il~e&ei"il~'1J1 CJ 

cf .~.bf] mru'l"J'U uruV11flrun1'\"J"il1 n t:-.1~ \9lfl rusv1 cnd~m"il~ .:it:-.1i;:i ~el'l.J';J~~'Vl5t:-.1i;:i bb6'1~m1:w'l.Ji;:iel ~fl CJ ~el ~th CJ~ 
v ' " 

1~foCJ1 

cf.~ vt'ti 1 CJ ';)16/l f11 ';)61Jel6'1.:i1'U ~'Vl~1:iJ 1'U ~ "il1';lru1 t:-.1~{91flrusv1CJ1~ i1LJ ';)~1~ 11 n b~CJ n bn'U A'Ll 1~ CJ~11! n.:i1'U 
" 

d'J ....................................... tb~ tnu f1'r~:w m 1 ........... J.! ................. m1:w m 1 l ('trna111•'1m "'"'1,e\) (mw'f~' ~·m~Q•I 

............... ~ ..................... m1:wm1 ................... ([). ............... m1:wm1 ............ ~ .................... m1:wm1 

riru~n~ru::; lu'W1:!'11eWJ1 
' 

nicardipine hydrochloride ®o mg/®o ml solution for injection, ®o ml ampoule 'Vl~'il 
nicardipine hydrochloride ®o mg/®o ml solution for injection/infusion, ®o ml ampoule 'Vl'W°1 cS'./ct 



vildagliptin ci:o mg tablet, <0> tablet 

<0>. zjm11 vildagliptin cto mg tablet, ® tablet 

IID. rirua~u~i1hJ • 
lv.® 'J''!Jmru bU'L!tnb~1?161l'Ll1?1-ru'IJ'J'~Vl1t1 

'U 

Iv.Iv ?i1t1tl-;i~flfl'U D';i~flfl'U~1CJl911CJ1 vildagliptin cto mg 1t1 ® b~l?l 

iv.m m61lt1~'lJ';j';j"iJ 'lJ';j';j"iJ 1mbt~Nll1?16'fiJ'Vl 1'.1mnt1f111&.J~t1 bbG1~'lJ';j';j"iJ.flrusv1i1fl\lnmb6'f\I 
q q q 

b~"IJ'Vl ~ b iJ CJt1~ 1~'U m H fl~ 1\1-tl~ b "ilt1'\Jt1'U';i';i"iJn rusvi 
q 

- ut1m'llt1~'U';i';i"i] m fl ~1\l'Ll fl CJ~ fl\l';i~'Uzjfl m'Vl~flzjfl'Vl1\I fl1';iA1 ?i1t1tl';i~flfl'U bbi;'l ~ 
q q 

61.Jt11\?lf111mb';i\16/Jfl\lm bi;'l"IJ~~~\91 1't1~t1mCJ H'il~b"ilt1 
q 

m. rirua~u~V11.:ib'Vlriilri • 
~ i;i fl 1';i\91';i1"il1bf!';i1~~flru.fl1'VH u 'Ll 1tl\911 &.J finished product specification bb i;i ~ drug substance 

specification zj\l b~"il l?l'Vl~ b iJ CJ'Ll \9i fl?!1tr fl\11'Ll fl ru~ m';i&.J fl1';ifl1V11';i bbG1 ~ m m~'Vl ';i1\16'f151-;iUJ?j61.l 

m.<0> Finished product specification 
., 
°llel 

(9) 

Iv 

i;n 

~ 

ct 

b 

ITT! 

Test Items Specifications 

Identification Complied with finished product specification 

Assay rict.o - ®oct.0% of the labeled amount of Vildagliptin 

Uniformity of dosage unit* Complied with finished product specification 

Dissolution* Not less than ~o%(Q) of the labeled amount of 

Vildagliptin is dissolved in mo minutes 

Degradation products 

-Amide Not more than o.ct% 

- Cyclic amidine Not more than o.lv% 

- Diketopiperazine Not more than o.lv% 

- Any unspecified degradation Not more than o.lv% 

Product 

- Total degradation products Not more than o.~% 

Water Not more than lv.ri% 

Microbial enumeration tests Complied with finished product specification 

·············~·············tj'""'u"°'""" 
('Ll1~?1111 'll&im \'l";ii'\~1~1"1) 

_____N 
....................................... f1";j";j:!Jf11";j 

('Ll1!'.J.11VJ";j '1l&i:!Jl'Llf1fl) 
' •'IJ ~ 

······································· f1";j";j:!Jf11";j 
(Y 

······································· f1";j";j:!Jf11";j 
~ ..... ·································· f1";j";j:!Jf11";j 

(m~?111tltJ:W'V'l";i ?11~m) ('Lll~?ll'd'\ll~!'.J-r\91.u ~'W5tl~~\9l";i) ('U1~i:11Toill'11 U";ii.J\9ltl?lf1fl) 
' 

riru~n~ru~bu'Vi1~'11ei.:it.11 

vilda'Sliptin cfo mil tablet, &> tablet V1i!1 &>/rs:. 



m.lfil Drug substance specification 
v 

Test Items Specifications "lleJ 

(9) Identification Meet the requirement 

® Assay ~~.a - · <9laha% of the Labeled amount of 

Vildagliptin (on anhydrous basis) 

r;n Sulphated ash Not more than a.<9l% 

~ Loss on drying Not more than a.cf% 

cf Heavy metals Not more than <9la ppm 

b Impurities 

- Dialkylated byproduct Not more than a.<9l% 

- Amide Not more than a.m% 

- <9l-Amino-adamantan-m-ol Not more than a.<9l% 

- Unspecified related Not more than a.<9la% (for each) 

substances 

- Sum of unspecified related Not more than a.r;n% 

substances 

- Total impurities Not more than a.cf% 

mi R-Enantiomer Not more than a.cf% 

'Vi111flb'Vi~ - *1X1.Ue:i Uniformity of dosage units bbf;'I~ Dissolution 1Vfbb'U'UbeJf1?!11bb?l~\111CJf;'l~bBCJ~l;,mm1 

\911T'il1 bri11~'1'1V11nii1~bb4\111 CJf;'l~bBCJ~~ b llt1~1bf;'l"ll11l t11 u COA 

- mru~"il~Vl~ b U CJ'Ubb4\lf111bl'U (waive) f111\911T'il?!eJ'Ul bfl11~'¥111CJf1111~ 1 Vl~'Ubb?l~\I beJf1?!11 

Vi~ fl:01'U~\lf1~11~1~1'UeJ'U:IJ~~d CJ 
"' q 

- Drug substance specification Vi"il11ru19J1n1u1bfl11~'¥1"lleJ\l~i;.J~\9l drug substance Vl~eJ 1u 

1bri11~'¥1 drua substance "lleJ\leri;.J~ \91CJ1~1 b~"il1tl :truu1~uD'UVl'i!\I 1~CJ:iJf111\9111"ill bfl11~'¥1ri1uvi n1X1.Ue:i~ 
~ ~ ~ , 

rl1Vl'U~ 

d:. b~eJ'U1"1l~'U61 
cf.<9l beJn?111m11~1ue:imu1\9l~'UVl~ bU CJt1!?111'u CJ1b~e:i"il1V1tl1CJ1 t1tl1~ bVll"l1 Vl CJ bbf;'l~~1 bb~\I (declare) bb Vl~\I 

' v 

(;.J~\91 

l°lru~f1'fi:JJfl1".ifl1Vl'U~~1-:i'1Jei'U 6 '1J \91'1Jei-:i-:i1'U 

.............. ~ ........... "'""'u""""" ........... :=f!! ................ n"""" 

.......... \. ................ (::::~::~"' "'"'

1

'".) ................... P ........ c~":,::::·"~~~ .. ~·····················"''""1' 
Cm-:i?111uCJ:JJ~".i ?11'1m) ('U1-:i?111V1~tJ-rl9li.1 ~t!'5tJ'1~191".i) ('U1-:im1aul"l1 u"Si'.i'l9lt1?1~G1) 

1'1ill~fl'\~l{\J~bQ~1~'Utl\ll'J1 
' 

vildagliptin <fa mg tablet, <9l tablet Vl1'.i1 l!:J/cs'. 



tt.®.® 1uA'1'LJe:i~'W'Vl~b'LiCJ'W 'VlCJ.® 'Vl~e:i CJ.® 'LJe:i..:iCJ1~b?l'Wff'a1f11 'V'l~e:i:w';i1CJ!;l~bBCJ~V!1oile:imdmufl:w 
' 

f)twf\19/'l'LJe:i..:J e..i~ wi.tlru~ m:w~~'W'Vl~ b 'Li CJ'W (finished product specification) bb!;l~oVe:in1'Vl'W~f)t1.lfl1'V'l'LJe:J\I 
l\91~~'\J (drug substance specification) mru~e:J~';i~'V1l1\lfl1';ibi..l~CJ'Wbbi..l!;l\lbbm'LJb~m~:w'i\l~l'i'e:i\lbb'W'U 
be:Jfl6'l1';ifl1';i'LJe:Jbbnh (CJ.tt) :W1'V'lfa:w finished product specification bb!;l~/'Vl~e:i drug substance 

specification 1~ti'LJmbm'LJne:i'W1'Wi..l';i~fl1¥!i..l';i~fld~';i1fl1fa~fl'Vl';ie:JtJfl~ bb!;l~hlbn'W ® tJ ru 1'Wi..l';i~fl1¥1 

tl d~ m ~ ';i1 fl1B b~ fl'Vl1e:i\J fl~ 

tt.® be:Jfl?l1';ifo';ie:i\lmwi1:01'Um1e..i~wim 
"' 

tt.h® ?11 b'W1.fl1'V'ltl1CJ be:Jfl?l1';i1''1..J';ie:J\lmwid~1'W fl1';ie.J~\91 CJ1\911:W'V1~ mflru~ bb!;l~15md~~1 'W m1e..1~ wi m 
"' 

PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 1~ t.J 'V1t11 t.J \11 'W PIC/S participating 

authorities 1'W'Vlm~tl1~b6'l'We:J'LJ1CJ m.Jui;116'l~\911me:i'\Jfl1';i\9111'i\16'le:J'U 1~CJlJe.J!;lfl1';i1''1..J';ie:J\l~\ll'Wi..l';i~fl1¥1 
' 

tt.rn.® e.J!;lfl1';i\91';i1'i\llbfl';i1~~flruf\1'V'le.J~\91.tlru~CJ1G'l1bh';ii..l'LJe:i\le'.i'e..i~wi (certificate of analysis of 
' " " 

finished product) 1'Wmi'W~?i\lbU'Wl911e:i81\I 
tt.rn.® e..l!;lfl1';i\91';i1'i\llbfl';i1~1A'flru.f11'V'll\91'1~'\J'LJe:J\11911CJ1?!1ri'ru (certificate of analysis of druo 

'I 'I v ~ 

substance) mm 'Wm';ie..i~wi m~'U~?i\lb llt!l91'1e:i81\l~\l'LJe:i\le'.i'e..i~wi m bb!;l~e'.i'e..i~l911witi~u 
'I 'U 'U 'I 

tt'..rn.rn be:J fl6'l1';i'V1~e:J'V1~ fl 311'W ~'W tJ'W fl11:W~:W~'W 5';i~'V1l1\I i'W fl1';ie..I ~ \91 'LJe:J\ll \91 ~ ~'\J'LJe:J\1191'1CJ1G'l1A11J (drug 

substance) oile:i <S'..rn.® tl'\J~'Wfl1';ie.J~\91'LJe:J\le.J~\91.tlru~mG'l1b1"il';ii..l (finished product) 
' " 

tt.rn.<S'. e.J(;lfl1';i~fl~1 Long term stability \91!;'le:J~'tl1\leJ1~'LJe:J\lt.J1~~'W'Vl~bDCJ'WHnuG11i!n\11'W 
fl ru~ md:w mde:i 1'V11';ibbr;'1~ ti 1 m~'Vl ';i1\16'11'51';iru ?l'LJ mru ~'W'Vl ~ b'Li tit! CJ1:w 1 fl n11 ® tJ bbr;i ~/'Vl~e:i e..i r;i 

' 
fl1';i~fl~1 Accel.erated stability mru~'W'Vl~bDCJ'WtJ11!e:JCJfll1 ® tJ 

tt'..<S'. l911m.h\lt.J1 

tt.<S'..® ~b?l'Wm1fl1 (~'LJ1CJ) l'i'e:i-!!?l-!!l'l1e:i~1\lti1e:i~1\11!e:iCJ ro 'Vl'LhCJu111i1.n'rusn ~\lbllt!l'l1bb'Vl'Wbb6'l~\I 
" " 

';i1CJ(;l~bBCJ~ 1~fl';i'Uli'1t!\911:w~n1'Vl'W~ 1 'WV11oile:i flru?l:w'Li~~11 tl oil1\ll'i''W 
' 

tt.tt mdtld~n'Wflrum'V'lm~?i\l:we:i'U 
' 

tt'..tt'..® m~?i\l:We:J'Ul'i'e:J\llJe:i1CJ 1 m~hJ1!e:iCJfll1 (9) tJ i!'U'i\11fll'W?i\l:We:J'\J 
' 

tt.tt.lv m'Vlrn1~~?i\l:we:i'U "il~l'i'e:i\l?i\IG'l1b'W1m'V'lci1t.J1 LJ1''U';ie:J\le..ir;im';i\91';i1'i\llbm1~1A'm~'W~?i\l:we:i'U 
' ' ' ' ' ..:;::i.:;;:::,I I 0 I Q.J I ..:::l I ~ I .::;:,,, t: I 

tt.tt.rn mru'Vl'Vl'W1 t.J';i161.f fl1';i'Vl1 fl1';i6'l:W\911e:JtJ1\lt.J1'Vl6'l\l:WfflJ b 'V'le:J6'l\l\91';i1'i\11 bfl';i1~'Vlfltwfl1'V'l 'Vl'W'J t.11161.f fl1';i'i\I~ 
' ' 

v11'Vli!\l~e:i~e:i\l'LJe:i\9l1e:i81\I 1~ CJe'.i' b?l'Wm1m (e'.i''LJ1 CJ) "il~l'i'e:i\l?i\I m b~:wBnm:w-oJ1'U1'W~V1tl1 CJ';i161.f m';i?i\I \91';i1'i\I 
" " 1 bf1';i1~~ bb(;l~ b th..ie'.i'-r'U ~~61.fe:i'U~11 i~1 CJ~ b~ CJ1.LJ'm 1 'Wmdwid1'i\li bm1~~flrum'V'l mru~'V'l'U11 m hi b ll'W 1 tl 

" ' 
\911:W flru~ n~ru~ bu'V'l1~ 'V1U1 t.11161.f fl1';i'LJe:J6'l \11'W~'Vl 61:iJ-ru~'i\11';itw1 m d b?l'W m1 fl1 CJ1 #\\I ni;l11'lle:i\I e'.i' b6'l'Wm1fl1 

' " 
(e'.i''LJ1t.J) bbr;'1~/'Vl~e:ie'.i'e..i~\911'Wfl~\l~f)1 tl 
" " 

2r1 . J 
....................................... LJd~Li1'Ufl';i';i:Wflld ....................................... fl';i';i:Wflld 

\ . (u10m11•'1m "'"'1"\) ([} Cmw1'~' ~·"'~Q~ 

······································· fl';i';i:Wflld ......... ······························ fl';i';i:Wflld ....................................... fl';i';i:Wflld 

cm\1?111-Uti:w'V'ld ?11~m) ('U1\1?111'V1Vi'ti-r\9lu ~'U5LJ~~\9l';i) C'U1-:im1Liu1"!1 LJd:iJ\9ln?lf1~) 

l'1 ru,;1n~ru~ bu'V'l1~'UrJ'l!'J1 
' 

vildagliptin ct:o mg tablet, C9l tablet Vlii'1 mies.'. 



cf.cf.~ ~ b?l'Ue:rnrn (~6ll1 CJ) ~ ~~PJ.:i~rntl~ CJ'UC.11 b~PJCJ11mi'vnJ~ en CJ 'Vl1PJ b~mn~fl11b~PJ:W?l.fl1'1"1~1 CJ 
~ ~ q 

t11~m11~ 1 nPJ'Un1'Vl'U~ 1~ CJ 1~ih~PJ'U 16lJ 

cf.b bPJfl?l11B'U1 

cf.b'll ~b?l'Um1 A1 (~6ll1CJ) ~'UCJPJ:w~~~ 1 Vfwt.11 m16/Jm1~PJe.1161J'Ll~ b~ CJ1n'Ud.fl1CJ'tllrr.:i'Vl:w~m1~i;.ifl~'U~ruru1n'U ~ 
'U 'U 'U QJ QJ 'U 

b?l'UPJ';i1A1 (~61J1l'J) b~:W'Vl1PJ~b?l'UPJ';i1fl1 (~61J1CJ) 11CJ~'Ub~CJfiPJ'W 
~ ~ ~ 

cf.~ ~b?l'Llm1m (~6ll1t.1) ~'Wt.1PJ:w1Vft.1rn~fl~ruru1nPJ'UA1'Un1'Vl'U~ ~.:id 
'U 'U QJ QI 

cf.~.® mru mlfl11~:W \9111'<\ll bA11~vfo1d 1~ tJ fl1:Wl'Vl CJ11'1!16'l\911fl11bb 'l"J'Vl ~'Vl1PJVlPJ'ltlijU~fl11~1~ 
ml?mnu ISO/IEC @b'llol£icf i;.i~m1\wn~ibm1~'Vl1~bll'Ll1tl1911:l.lm1>11~1'UoiJPJn1'tll'U~1'Wtl1~fl11'1ltl'rnm~ 

~ ~ 

t:;), c:;:: t:;), (/ 

11A1elb~fl'Vl1PJ'Ufl?l 

cf.~ .1£J mru i;.J ~ 1>1.fl' ru sVl tJ 16/JlJ ~dt1 fl b~ CJ fl btl'U fl'U ~ 1 fl VJ PJ \J \9l m ~ 1~ CJ ci' 1i( fl\J 1'U A ru~ fl11:l.J fl11PJ1'Vl11 bb~ ~ CJ1 
~ 

1 mh.:i b1m6lle:i.:i~11J11J1~~~ff'il~6ll1CJ 
cf.~. i;n mru'l"J'UU ru'tll1Aru.fl1'\"J ~1fli;.J~1>1.fl rusVi md~ eJ 1~61.:i i;.J~ ~ mh~?l'Vl 5i;.i~ bb~~A11:l.Jtl~ e:i~.n tJ ~ eJ ~D1 t.J~ 

v q ~ 

1~fom 

cf.G;'( 'Vlt.h tJ 116/J fl 116ll e:i?l n'Ll ?i'Vl t1~·fo 'W ~ 11ru 1i;.i~191.fl ru sVi CJ 1~iltl 1~1~ t1 fl b~ tJ fl bn'U fi'U 1~ tJ ci'1i! fl\J 1'U 
~ 

Aru~m1:l.lm1en'Vl11bb~~t.111 'Ll1~t.1~nm ® llne:i'U1'Utl1~ml'1!tl1~m~11A1B b~fl'Vl1e:iiJfl~ 

............... ~ ............ ·tb~1num1:l.lm1 ........... A. ................. m1:1Jm1 

\ (u1'm11"iim e;ffi1,e\) (mmi'~' ~·m~Q~ 

....................................... fl11:Wfl11 .......................... o.. ....... fl11:Wfl11 ....................................... fl11:Wfl11 

('LI1~?111ilt.1ll'V'l1 r:11'1m) (m~r:111V1Yit'.l~\9lu ~'W5'\.J'1~1911) (m~r:111"Bill"l1 tl1iJ191~r:1~i;i) 

11ru6i'n't!lru~bu~1~'Umf!1 

vildagliptin <to mg tablet, ® tablet 'Vlii1 @:./rs:_ 



แบบแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 
ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่ ๖ จำนวน ๘ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๔๗๒๑๒๑๐๕

    ๑. cefazolin ๑ g powder for solution for injection, ๑ vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๙๗๗๕๑๑)  จำนวน  ๖๘๗,๙๐๖  vial

        cefazolin ๑ g powder for solution for injection, ๑ vial  จำนวน  ๖๘๗,๙๐๖  vial

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๙๗๗๕๑๑

๒. ActiveIngredient cefazolin

๓. Strength ๑ g

๔. DosageForm powder for

solution for

injection

๕. CountValue

๖. CountUnit

๗. DispUnit vial

1/8



    ๒. ceftazidime ๑ g powder for solution for injection, ๑ vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๙๖๑๓๐๒)  จำนวน  ๖๗๐,๓๓๔  vial

        ceftazidime ๑ g powder for solution for injection, ๑ vial  จำนวน  ๖๗๐,๓๓๔  vial

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๙๖๑๓๐๒

๒. ActiveIngredient ceftazidime

๓. Strength ๑ g

๔. DosageForm powder for

solution for

injection

๕. CountValue

๖. CountUnit

๗. DispUnit vial
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    ๓. ceftriaxone ๑ g powder for solution for injection/infusion, ๑ vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๖๙๔๕๑๑)  จำนวน  ๑,๑๗๖,๕๗๔  vial

        ceftriaxone ๑ g powder for solution for injection/infusion, ๑ vial  จำนวน  ๑,๑๗๖,๕๗๔  vial

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๖๙๔๕๑๑

๒. ActiveIngredient ceftriaxone

๓. Strength ๑ g

๔. DosageForm powder for

solution for

injection/infusio

n

๕. CountValue

๖. CountUnit

๗. DispUnit vial

3/8



    ๔. desflurane ๑๐๐ mL/๑๐๐ mL inhalation vapour, liquid, ๒๔๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๖๙๒๔๔๕)  จำนวน  ๑,๕๖๕  ขวด/bottle

        desflurane ๑๐๐ mL/๑๐๐ mL inhalation vapour, liquid, ๒๔๐ mL

bottle  จำนวน  ๑,๕๖๕  ขวด/bottle(๒๔๐ มิลลิลิตร/ml)

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๖๙๒๔๔๕

๒. ActiveIngredient desflurane

๓. Strength ๑๐๐ mL/๑๐๐

mL

๔. DosageForm inhalation

vapour, liquid

๕. CountValue ๒๔๐

๖. CountUnit mL

๗. DispUnit bottle
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    ๕. entacapone ๒๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๒๙๓๕๗๖)  จำนวน  ๒๖๒,๓๐๐  tablet

        entacapone ๒๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet  จำนวน  ๒๖๒,๓๐๐  tablet

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๒๙๓๕๗๖

๒. ActiveIngredient entacapone

๓. Strength ๒๐๐ mg

๔. DosageForm film-coated

tablet

๕. CountValue

๖. CountUnit

๗. DispUnit tablet
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    ๖. epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๖๙๐๐๑๕)  จำนวน  ๗,๘๖๖  Prefilled syr

        epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled

syr  จำนวน  ๗,๘๖๖  Prefilled syr(๐.๓ มิลลิลิตร/ml)

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๖๙๐๐๑๕

๒. ActiveIngredient epoetin beta

๓. Strength ๕๐๐๐ iu/๐.๓

mL

๔. DosageForm solution for

injection

๕. CountValue ๐.๓

๖. CountUnit mL

๗. DispUnit prefilled syr
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    ๗. nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๘๔๒๕๓)  จำนวน  ๙๘,๔๘๗  ampoule

        nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL

ampoule  จำนวน  ๙๘,๔๘๗  ampoule(๑๐ มิลลิลิตร/ml)

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๙๘๔๒๕๓

๒. ActiveIngredient nicardipine

hydrochloride

๓. Strength ๑๐ mg/๑๐ mL

๔. DosageForm solution for

injection

๕. CountValue ๑๐

๖. CountUnit mL

๗. DispUnit ampoule

7/8



    ๘. vildagliptin ๕๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๓๓๗๗๒)  จำนวน  ๑๘๕,๖๔๐  tablet

        vildagliptin ๕๐ mg tablet, ๑ tablet  จำนวน  ๑๘๕,๖๔๐  tablet

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๓๓๓๗๗๒

๒. ActiveIngredient vildagliptin

๓. Strength ๕๐ mg

๔. DosageForm tablet

๕. CountValue

๖. CountUnit

๗. DispUnit tablet
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ใบเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  

เรียน .................................................................................................. 

 ๑. ข้าพเจ้า.................................... ......................................... ......................................... ...... 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..................... ถนน...............ต าบล/แขวง...................อ าเภอ/เขต...................  
จังหวัด.....................โทรศัพท์............................โดย.................. ..ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคล
ธรรมดาให้ ใช้ ข้ อความว่ า ข้ าพ เจ้ า ...... ...............................................................อยู่ บ้ าน เลขที่
..........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.................................... ......อ าเภอ/เขต
.................................... ......จังหวัด.................................... ......ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่.........................  
โทรศัพท์.................................... .......) โดย.......................................... ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่ ..........................................โดยตลอด
และยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด
และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 

 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้  

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคา 

ต่อหน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ถ้ามี) 

จ านวน รวมเป็นเงิน ก าหนดส่ง
มอบ 

 

 

 

 

 

      

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   

(.....................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง 
ไว้ด้วยแล้ว 

๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา..........................................วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ 
และ..............................................1อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  
หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่..............................................1ร้องขอ 

 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้  

 5. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

        5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ..............................1 ภายใน....................................วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
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  5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่..............................................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ
..........................................ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น  
ข้าพเจ้ายอมให้ ..............................................1 ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ าประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก.่.............................................1 และ ..............................................1

มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือ..............................................1 
อาจด าเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหมก่็ได้  

  6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ..............................................1ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไมต่้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้

 7. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้  ..............................................1 ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สิน 
ของ..............................................1 

  ส าหรับตัวอย่างที่ เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง ..............................................1ส่งคืนให้  ข้าพเจ้า 
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น 

 8. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพัน 
แห่งค าเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.......................................... เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจ านวน
.........................บาท (..........................................) มาพร้อมนี้ 

 9. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า..............................................1ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาด 
หรือตกหล่น 

 10. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น
ข้อเสนอในคราวเดียวกัน 

   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  

         ลงชื่อ    .................................................... 

        (...................................................)  

       ต าแหน่ง ...................................................... 

         

      

หมายเหตุ   

 1    ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อ เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 



แบบสัญญา 
สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ 

 
สัญญาเลขท่ี………….……..… (๑) ...............…..…… 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ………………..…………………..............………..…………………………..…………....... 
ต าบล/แขวง…………………………..………….……………….อ าเภอ/เขต…………………....………….…….….…………………..
จังหวัด…….………….………………….…………. เมื่อวันที่ ……….……… เดือน ………….…………………….. พ.ศ. ……......… 
ระหว่าง ………………………………..……………..…………….…… (๒) …………………………………………………………………..…… 
โดย ……...….……………………………………………….………….… (๓) ………..……………………………………………....………..……    
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ………………………….….… (๔ ก) …………..…….……………… 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ………….………………………….……………………………..…………………….………….……..            
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี..…………….....…..…ถนน……………….………..……..ต าบล/แขวง……….……….…........……….
อ าเภอ/เขต………………………….…..…….จังหวัด……….......……….……..….โดย…………….…………………………………..…
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท...........…….… 
ลงวันที่……………..……………….… (๕) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่………….……….……….……..) แนบท้ายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีที่ผู้จะขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ………………....……..… (๔ ข) …….………….….…..…. 
อยู่บ้านเลขท่ี.....…………..….……...….ถนน…………………..…….……...……ต าบล/แขวง……...…………………….….………
อ าเภอ/เขต…………………….…………..….…..จังหวัด………….….....…..………….………… ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่............................... ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้จะขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อตกลงจะซ้ือจะขาย 
  ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขาย……………………..… (๗) ……….….….….………. 
ตามเอกสารรายการสินค้าและราคาต่อหน่วย เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ตามจ านวนที่ผู้จะซื้อจะสั่งซื้อ
เป็นคราวๆ ไป มีก าหนดเวลา…..............(………….......) เดือน ตั้งแต่วันที่ ……… เดือน…………..……….. พ.ศ. ….…. 
จนถึงวันที ่……… เดือน…………..….. พ.ศ. ….…. เป็นราคาทั้งสิ้นประมาณ…………………...บาท (……..……………….) 
ซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
  ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้จะขายรับจะจัดหาสิ่งของที่จะขายตามวรรคหนึ่งเตรียมส่งมอบไว้
ให้แก่ผู้จะซื้อได้อย่างเพียงพอตามจ านวนที่คู่สัญญาได้ตกลงประมาณการไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ 
แต่ผู้จะซื้ออาจสั่งซื้อจริงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากจ านวนประมาณการดังกล่าวก็ได้ 

 ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ 
  ผู้จะขายรับรองว่าสิ่งของที่จะขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก…….. 
  ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้จะขายรับรองว่า เมื่อตรวจ
ทดลองแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัตไิม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ด้วย 

 ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  ๓.๑ ผนวก ๑ …...(รายการสินค้าและราคาต่อหน่วย)………....  จ านวน…….(….…….) หน้า 
  ๓.๒ ผนวก ๒ ……..….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)….....….…..  จ านวน…….(……..…) หน้า 
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  ๓.๓ ผนวก ๓ …………....….(แค็ตตาล็อก) (8)…….......….........  จ านวน…….(…….….) หน้า 
  ๓.๔ ผนวก ๔ ………………….(แบบรูป) (9)………..….….…….....  จ านวน…….(…….….) หน้า 
  ๓.๕ ผนวก ๕ ………………..(ใบเสนอราคา)………………..……....  จ านวน…….(…….….) หน้า 
  ……………….……………….…ฯลฯ………………………..………... 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้จะขายจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ
ผู้จะซื้อ ค าวินิจฉัยของผู้จะซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้จะขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้จะซ้ือทั้งสิ้น 

 ข้อ ๔ การออกใบสั่งซ้ือแต่ละคราว 
  ผู้จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อสิ่งของในแต่ละคราวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการ     
พร้อมกันก็ได้ในปริมาณแต่ละรายการคราวละอย่างมากไม่เกิน………………….…….……(….…………………………..….) 
หรืออย่างน้อยไม่ต่ ากว่า………………………..……….……(………………………………………..….) โดยระบุปริมาณ สถานที่ 
และวันเวลาที่ผู้จะขายจะต้องส่งมอบไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อมอบให้แก่ผู้จะขาย
ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดเวลาส่งมอบตามใบสั่งซื้อไม่น้อยกว่า………….………(……………..….) วัน 

 ข้อ ๕ การส่งมอบ 
  ผู้จะขายตกลงว่าจะส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อตามปริมาณ ณ สถานที่  
และในวันเวลาที่ก าหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัด
พันผูกให้เรียบร้อย 

 ข้อ ๖ การตรวจรับ 
  เมื่อผู้จะซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและ 
ใบสั่งซื้อในแต่ละคราวแล้ว ผู้จะซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพ่ือผู้จะขายน ามาเป็น
หลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น 
  ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้จะขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งซื้อ  
ผู้จะซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้จะขายต้องรีบน าสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด  
เท่าที่จะท าได้และน าสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่หรือเพ่ิมเติมให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งซื้อด้วยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้จะขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้จะขายจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบหรือขอลด 
หรืองดค่าปรับไม่ได ้
  (10) ในกรณีที่ผู้จะขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน  
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้จะซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ 
(ความในวรรคสามนี้ จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีที่ผู้จะซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของ
ที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์) 

 ข้อ ๗ การช าระเงิน 
  ผู้จะซื้อจะช าระเงินค่าสิ่งของที่ค านวณตามปริมาณที่ก าหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราว 
และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ให้แก่ผู้จะขายภายใน..…..…….(……..….) วัน  
นับถัดจากวันที่ผู้จะขายได้แสดงหลักฐานการรับมอบตามข้อ ๖ ให้แก่ผู้จะซื้อ 
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  (11) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้จะซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผู้จะขาย ชื่อธนาคาร……………….…….…………....สาขา……………………………..……..ชื่อบัญชี……………………………..
เลขที่บัญชี……………….……..…………….. ทั้งนี้ ผู้จะขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้จะขาย 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จะขาย ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

 ข้อ ๘ การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้จะขายตกลงรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ 
เป็นเวลา…….(12).……(…….…...……...) ปี …...…..…..(…….……....…..) เดือน นับถัดจากวันที่ผู้จะซื้อได้รับมอบ 
โดยภายในก าหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจาก  
การใช้งานตามปกติ ผู้จะขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน……..…
(………...……..) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้จะซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้จะขายไม่จัดการ
ซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้จะซื้อมีสิทธิที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ท าการนั้นแทน
ผู้จะขาย โดยผู้จะขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
  ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจ    
รอคอยให้ผู้จะขายแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้จะซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่อง
หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้จะขายต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 
  การที่ผู้จะซื้อท าการนั้นเอง หรือให้ผู้ อ่ืนท าการนั้นแทนผู้จะขาย ไม่ท าให้ผู้จะขาย 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้จะขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้จะซื้อเรียกร้อง  
ผู้จะซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 ข้อ ๙ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ผู้จะขายได้น าหลักประกันเป็น………...............(13)……………..….... 
เป็นจ านวนเงิน…………….......บาท (……………..……..….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ..……(14)….…(…………..……….…...) 
ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้จะซ้ือเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (15) กรณีผู้จะขายใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ      
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย    
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด       
หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้จะขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันที่ผู้จะขายน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้จะขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้จะขายน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง   
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้จะขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี      
ผู้จะขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้จะขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติม  
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ให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้จะซ้ือภายใน..............(...…….….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ 
  หลักประกันที่ผู้จะขายน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้จะซื้อจะคืนให้แก่ผู้จะขายโดยไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อผู้จะขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ ๑๐ การบอกเลิกสัญญา 
  ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบก าหนดส่งมอบสิ่งของ 
ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจ านวน  
ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ 
ผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย 
  ในกรณีที่ผู้จะซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้จะซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน   
ตามข้อ ๙  เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้จะซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้จะซื้อ 
จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในก าหนด…(16).…
(….……………..) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้จะขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ 
ในสัญญานี้ด้วย 

 ข้อ ๑๑ ค่าปรับ 
  ในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๐ ผู้จะขายจะต้องช าระค่าปรับให้   
ผู้จะซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ…..….(17)….....(…………...……………....) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ  
นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้จะขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้อง
ครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ หรือจนถึงวันที่ผู้จะซื้อได้ซื้อสิ่งของตามใบสั่งซื้อนั้นจากบุคคลอ่ืน ในกรณีนี้ผู้จะขาย 
ยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญาด้วย ซึ่งผู้จะขายตกลงให้ผู้จะซื้อหักเงินค่าปรับ
และราคาที่เพ่ิมข้ึนดังกล่าวจากราคาสิ่งของที่จะต้องช าระตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได้ หรือให้ผู้จะซื้อเรียกร้องจาก
ผู้จะขายตามข้อ ๑๒ หรือจะบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๙ ก็ได้ ตามที่ผู้จะซื้อ 
จะเห็นสมควร 
  การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงจะซื้อจะขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้จะขายส่งมอบ
เพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ท าให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
  ในระหว่างที่ผู้จะซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้จะซื้อเห็นว่าผู้จะขายไม่อาจ 
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้จะซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ    
ตามสัญญาตามข้อ ๙ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๐ วรรคสอง ก็ได้  
และถ้าผู้จะซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้จะขายเมื่อครบก าหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อแล้ว ผู้จะซื้อ
มีสิทธิที่จะปรับผู้จะขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 ข้อ ๑๒ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้จะซื้อ ผู้จะขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้จะซื้อโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้จะซื้อ หากผู้จะขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้จะซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จ านวนเงินค่าสิ่งของที่จะซื้อจะขายที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
 



- ๕ – 
 
  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่จะซื้อจะขายที่ต้อง
ช าระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้จะขายยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่  
จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด......................(........................) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ 

หากมีเงินค่าสิ่งของที่จะซื้อจะขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย  
หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้จะซื้อจะคืนให้แก่ผู้จะขายทั้งหมด 

 ข้อ ๑๓ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้จะขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด               
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ 
ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้จะขายมีสิทธิขอ งดหรือ 
ลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน          
เป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนด              
ในกฎกระทรวงดังกล่าว 
  ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้จะขายได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้จะซื้อทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้จะซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ ๑๔ การใช้เรือไทย 
  ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้ผู้จะซื้อตามสัญญานี้เป็นสิ่งของที่ผู้จะขายจะต้องสั่ง 
หรือน าเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ 
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้จะขายต้องจัดการ  
ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือน าเข้าสิ่งของดังกล่าว 
จากต่างประเทศเป็นแบบใด  
  ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง   
ผู้จะขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา
โดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้จะซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 
  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย 
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้จะขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ 
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้จะซื้อด้วย 
  ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ     
วรรคสามให้แก่ผู้จะซื้อแต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้จะซื้อก่อนโดยยังไม่รับช าระเงินค่าสิ่งของ ผู้จะซื้อ   
มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและช าระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้จะขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
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 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้จะซื้อ 
        (……........…...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้จะขาย 
        (……..............…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........…….…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ 
(๑)  ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 
(๒)  ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
(๓)  ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ    

เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔)  ให้ระบุชื่อผู้จะขาย 
      ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
      ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
(๕)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๖)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๗)  ให้ระบุว่าเป็นการจะซื้อจะขายสิ่งของตามตัวอย่าง หรือรายการละเอียด หรือแค็ตตาล็อก       

หรือแบบรูปรายการ หรืออ่ืน ๆ (ให้ระบุ)  
(๘)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(9)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(10)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(11)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(12)  ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแก้ไขซ่อมแซมจะก าหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของสิ่งของ

ที่จะซื้อจะขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จะซื้อ ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารเชิญชวนด้วย 
(13)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้จะขายน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม 

ในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
  (๑) เงินสด  
  (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที ่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
  (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด  โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
  (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  

(14)  ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ 



- ๘ – 
 

(15)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 

(16) ก าหนดเวลาที่ผู้จะซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหล่งอ่ืนเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่
เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จะซื้อโดยตกลงกับผู้จะขาย และโดยปกติแล้ว
ไม่ควรเกิน ๓ เดือน 

(17) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๑ ให้ก าหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๑๐-๐.๒๐  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒  
ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้จะซื้อที่จะพิจารณา โดยค านึงถึงราคา
และลักษณะของพัสดุที่จะซื้อจะขาย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้จะขายจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา  
แต่ทั้งนี้การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 

(หลักประกันสัญญาซ้ือ) 

 

เลขท่ี............................                  วันท่ี............................ 

 
ข�าพเจ�า..........(ชื่อธนาคาร)...........สํานักงานต้ังอยู)เลขท่ี.............ถนน...............ตําบล/แขวง..................

อําเภอ/เขต........................จังหวัด.......................โดย..........................ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ไว�ต)อ.................(ชื่อส)วนราชการผู� ซ้ือ)...........ซ่ึงต)อไปนี้ เรียกว)า “ผู� ซ้ือ”  
ดังมีข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี........(ชื่อผู�ขาย).......ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�ขาย” ได�ทําสัญญาซ้ือขาย................กับผู� ซ้ือ 
ตามสัญญาเลขท่ี....................ลงวันท่ี..................ซ่ึงผู�ขายต�องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต)อผู�ซ้ือ  
เป4นจํานวนเงิน...........บาท (...............) ซ่ึงเท)ากับร�อยละ......... (........) ของมูลค)าท้ังหมดของสัญญา 

ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการชําระเงินให�ตามสิทธิเรียกร�องของผู� ซ้ือ  
จํานวนไม)เกิน................................บาท (......................................) ในฐานะเป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณีท่ีผู�ขายก)อให�เกิด 
ความเสียหายใดๆ หรือต�องชําระค)าปรับ หรือค)าใช�จ)ายใดๆ หรือผู�ขายมิได�ปฏิบัติตามภาระหน�าท่ีใดๆ ท่ีกําหนด 
ในสัญญาดังกล)าวข�างต�น ท้ังนี้ โดยผู�ซ้ือไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�ผู�ขายชําระหนี้นั้นก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้ มีผลใช� บังคับต้ังแต)วันทําสัญญาซ้ือดังกล)าวข�างต�นจนถึงวันท่ี ...............  
เดือน.................... พ.ศ. ....................... (ระบุวันท่ีครบกําหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุด 
บกพร)องด�วย) และข�าพเจ�าจะไม)เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. หากผู� ซ้ือได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขาย ให�ถือว)าข�าพเจ�ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด�วย โดยให�ขยาย
ระยะเวลาคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผู�ซ้ือได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขายดังกล)าวข�างต�น 

 
ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 

 

   ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

           (....................................................) 

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 
 

 

 



บทนิยาม 
 
  “ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา
เสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมในคราวเดียวกัน 
  การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว
ขางตน ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปน้ี 

(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
 ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึง มีอํานาจ
หรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือ
หลายราย ที่เสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาซื้อครั้งน้ี 

(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน  โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจาํกัด  หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจาํกัดหรือบรษัิทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด  อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาซื้อครั้งน้ี 
        คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา  ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาใน
กิจการน้ัน หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ  
กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหน่ึง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่ เ ขา เสนอราคาใหแกกรมผูในการประกวด
ราคาซื้อครั้งน้ี  หรือในนัยกลับกัน 
  การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส  หรือบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการ 
ถือหุนของบุคคลดังกลาว 
  ในกรณีบุคคลใดใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการผูบริหาร  
ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน  ใหถือ
วาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานน้ันมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม”  หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหน่ึง
หรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอกรม  ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หร ือ โดยการให   
ขอใหหรือรับวาจะให  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด  หรือใชกําลัง
ประทุษราย  หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย  หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ  หรือกระทําการใดโดยทุจริต  
ทั้งน้ี  โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอ
ราคารายหน่ึงรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับกรม  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือ
เพื่อใหเกิดความไดเปรียบกรม  โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 
 



บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 

�    1.  ในกรณีผู�ย่ืนข�อเสนอเป�นนิติบุคคล 
 �  (ก)  ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …… …….......แผ'น 

 - บัญชีรายชื่อหุ�นส'วนผู�จัดการ 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 - ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 
 �  ไม'มีผู�มีอํานาจควบคุม 
 �  มีผู�มีอํานาจควบคุม 

 ไฟล�ข�อมูล………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 �  (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….…...ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 - สําเนาหนังสือบริคณห�สนธิ 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 - บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ 
 ไฟล�ข�อมูล……………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน ………….….......แผ'น 

 บัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ' (ถ�ามี) 
 � ไม'มีผู�ถือหุ�นรายใหญ' 
 � มีผู�ถือหุ�นรายใหญ'       

 ไฟล�ข�อมูล…………………………..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
 -  ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 
�  ไม'มีผู�มีอํานาจควบคุม 
�  มีผู�มีอํานาจควบคุม 

 ไฟล�ข�อมูล………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

�    2.  ในกรณีผู�ย่ืนข�อเสนอไม�เป�นนิติบุคคล 
 �  (ก)  บุคคลธรรมดา 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น 
 ไฟล�ข�อมูล……………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 �  (ข)  คณะบุคคล 
 - สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเป4นหุ�นส'วน 

 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�เป4นหุ�นส'วน 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน ……….…….......แผ'น 
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�    3.  ในกรณีผู�ย่ืนข�อเสนอเป�นผู�ย่ืนข�อเสนอร�วมกันในฐานะเป�นผู�ร�วมค�า 
 - สําเนาสัญญาของการเข�าร'วมค�า 

 ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
 �  (ก)  ในกรณีผู�ร�วมค�าเป�นบุคคลธรรมดา 

 -  บุคคลสัญชาติไทย 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 -  บุคคลท่ีมิใช'สัญชาติไทย 
    สําเนาหนังสือเดินทาง 

 ไฟล�ข�อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน ………… ….......แผ'น 
 �  (ข)  ในกรณีผู�ร�วมค�าเป�นนิติบุคคล 

 -  ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 ไฟล�ข�อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 -  บัญชีรายชื่อหุ�นส'วนผู�จดัการ 
 ไฟล�ข�อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 -  ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 
� ไม'มีผู�ควบคุม 

 � มีผู�ควบคุม 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น

 -  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 -  สํานาหนังสือบริคณห�สนธิ 
ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

-  บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ 
 ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

-  บัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ� (ถ�ามี) 
� ไม'มีผู�ถือหุ�นรายใหญ' 
� มีผู�ถือหุ�นรายใหญ' 

 ไฟล�ข�อมูล……………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
- ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 
� ไม'มีผู�มีอํานาจควบคุม 
� มีผู�มีอํานาจควบคุม 

 ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
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�  4.  อ่ืน ๆ (ถ�ามี) 
� ....................................................................................................................................................... 

ไฟล�ข�อมูล……………………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
�  ...................................................................................................................................................... 

ไฟล�ข�อมูล…………….………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
�  ........................................................................................................................................................ 

 ไฟล�ข�อมูล……………………………………….….…..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

ข� าพ เจ� าขอรับรองว'า เอกสารหลักฐาน ท่ีข� าพ เจ�ายื่ นพร�อมการเสนอราคาทางระบบจัด ซ้ือ 
จัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ ถูกต�องและเป4นความจริง 
ทุกประการ 

 ลงชื่อ.............................................................ผู�ยื่นข�อเสนอ 
 (...........................................................) 
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� 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน ………..…….......แผ)น 

� 2.  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป0ดอากรแสตมป1ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู!ยื่นข!อเสนอมอบอํานาจให!บุคคลอ่ืน 
 ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 

� 3.  หลักประกันการเสนอราคา 
 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 

� 4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ีหน)วยงานของรัฐกําหนดให!จัดส)งภายหลัง 
วันเสนอราคา เพ่ือใช!ในประกอบการพิจารณา (ถ!ามี) ดังนี้ 
 4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 
 4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 

� 5.  อ่ืนๆ (ถ!ามี) 
 5.1............................................................................................................................................... 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 
 5.2............................................................................................................................................... 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 
 5.3............................................................................................................................................... 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 

ข!าพเจ!าขอรับรองว)าเอกสารหลักฐานท่ีข!าพเจ!าได!ยื่นมาพร!อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจ!างภาครัฐด!วยอิเล็กทรอนิกส�ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ ถูกต!องและเปBนความจริง 
ทุกประการ 

 ลงชื่อ.............................................................ผู!ยื่นข!อเสนอ
 (...........................................................) 




