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insulin aspart protamine 010 iu/",
 

mL suspension for injection, m
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ce. insulin aspart "'00 iu/", mL t!:l,c:too
 

solution for injection, sn mL
 

cartridge (c::"'.««.««.«« 
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c::. insulin glargine "'00 iu/", mL
 

solution for injection, m mL
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'" mL solution for injection, <;J1
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เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ภ. ๗/๒๕๖๑

การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ (ยา) จํานวน ๕ รายการ

ตามประกาศ จังหวัดระยอง

ลงวันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
                  จังหวัดระยอง ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 

๑.  insulin human ๓๐ iu/๑ mL +

isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL

suspension for injection, ๑๐ mL

vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๕๗๗๔๘)

จํานวน ๑๐,๐๐๐   ไวเอิล(๑๐ มิลลิลิตร)

๒.  insulin human ๓๐ iu/๑ mL +

isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL

suspension for injection, ๓ mL

cartridge (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๙๙๒๙๙๒)

จํานวน ๑๘,๐๐๐   หลอด

๓.  insulin aspart ๓๐ iu/๑ mL +

insulin aspart protamine ๗๐ iu/๑

mL suspension for injection, ๓ mL

cartridge (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๖๖๐๑๕๐)

จํานวน ๑๔,๐๐๐   หลอด

๔.  insulin aspart ๑๐๐ iu/๑ mL

solution for injection, ๓ mL

cartridge (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๖๖๐๒๕๘)

จํานวน ๒,๕๐๐   หลอด

๕.  insulin glargine ๑๐๐ iu/๑ mL

solution for injection, ๓ mL

cartridge (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๙๙๓๐๑๕)insulin glargine ๑๐๐ iu/๑

mL solution for injection, ๓ mL

prefilled pen (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๖๕๘๙๗๑)

จํานวน ๒,๔๐๐   หลอด

 
 
 
 
 



 
พัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก จังหวัด ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa6V8Xtu76YrUFM%2FM9K0DwwOBwhd2THzCzod%0AbcqXdMnKN%2FuKELAKsGDixi27FZ6T4aiskR8zQGNMc1dQOBfRqxGLbJ%2Fu9U6Z7gE9yERIhVQzMIdA%0Awl8rx1aIXTfyQAwxfdHdag36sP%2FdfwNcqB4r78d6
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%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


                          ๒.๑๐    ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๑    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

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

ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๒    ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๓    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต

การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (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)

                                           ทั้งนี้ 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)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ คลังยาและเวชภัณฑ โรงพยาบาลระยอง

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลง

นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก จังหวัด ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

เวชภัณฑ (ยา) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา

หลักฐานดังกลาวนี้ จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                                   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง

โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ

ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๗ วัน



                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน จํานวนตามที่ระบุในเอกสาร

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแตละรายการ และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ จังหวัด กําหนด

โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามา

แสดง ตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานบริหารเวชภัณฑ ชั้น ๓ อาคารเภสัชกรรม โรง

พยาบาลระยอง 

                ท้ังนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช

แลว จังหวัดจะไมคืนใหแกผูยื่นขอเสนอราคา

                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก จังหวัด ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแต จังหวัด จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของ จังหวัด

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายทั้งปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด



                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก

ราคาตอรายการ

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีจังหวัดกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     จังหวัดสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดัง

ตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของจังหวัด

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัดมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได จังหวัด มี

สิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ จังหวัดเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได

รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู

ยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
 

 



                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

จังหวัด จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัด มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับ

ราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากจังหวัด

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม

แบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับจังหวัด

ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา

คาส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอ

ไปน้ี

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          จังหวัด จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบส่ิงของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และจังหวัด ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว



                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาส่ิงของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา   ๑๒ เดือน    นับถัดจากวันท่ี จังหวัด ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช

การไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินบํารุงของโรงพยาบาล

ระยอง ตามแผนจัดซื้อยาปงบประมาณ ๒๕๖๑

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือจังหวัดไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินบํารุง

ของโรงพยาบาลระยอง ตามแผนจัดซื้อยาปงบประมาณ ๒๕๖๑ แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

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

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ

ภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า

ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง

ซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม
 



• • 

v v.1 - v ,¥ 1 - , 1"~ • r ~.~ • _.
IiIO.'" ~~'I-llV181~u~~mf'lEJmllnnW\lIll'll8 lJn~rul1m ulJLIII 'IIIEJYI~EJlJ'UmillJ8~~L~EJn~8~• 

FhL~EJ'I-llEJ11111 ~1mi~wl'III1lJ't~ 

(iii) Ii~wl'1II1lJ't~~u n l~lilllil~~ L1lJ ~~~1o£1.lJn 1~1i1ll{8'1-l~ 8m~~uli 1IIi1~~ LLIll'tliL';;EJ~ 
~ • v'¥ ~.l"1" 

~8Y1~~Yl1n1~~1II'l18R~~lJIl18u 

_ "'..l .........d .... .J. ".¥4 ................. _

(!!:» lJmsm~YI1Y1L'U11lmlru~~EJlJ'U8LillJ8Y1'UlJ~ n 1~~1II'l18'1-l~8Y1 LIII~U rnsRIIIL1l8nlJ• 

~1l1.l~ dEJ'iloJ11lJ tllJ 'I-l~8iirillJ1~L~EJtlU~~lJoifmillJ8~1 EJglJ 'I-l~8oiflll'lJl1~ m~ LL~~oiflJ 8 ci1~ Li:JlJll~~lJ 'I-l~8i1lJEJ 8lJtllJ 

v.~. ~ _..... -.I" -~11 
nU~EJlJ'UmillJ8~1EJ8lJ'I-l~m~1'1-llJ1Y1LlJm~LillJ8~1R1 'I-l~!J"m1m~Yl1m~YI~~1l18lJIII lJm~LillJ8~1R1. . 

(m) m~vhm~ 1i1ll~8Rf~;i'11i 811.181~ n81",Ln1llRl1lJL~EJ'I-l1 VLLn 1i~'I-l'l' III 'I-l~1l m~'IIul1i1l 

-~ l' - v ) ( ) - () .J. 1 ~()~ n~ru8lJ lJYl1lJ8~LIIIEJlmJ (iii !!:> 'I-l~1l m Il11lJYlm'l-llJlII lJn!Jm~YI~l~ 'lI~1l8n 

1II1lJR11lJllJnll'l-llJ1EJi1~1 EJ m~IiIll{1lIiIll~i1~ uasn1~U~'I-lW,'illIIll1 F\~~_':oJ • 

..... n1'n1~u1i"1lJn!J'Illll!JLLil~'::L;j!lu 

llJ~~'I-li1~~~EJ:: L11l1 n1~{1l ~~lJoifmillJ8m~~Um~ I'I'IIIL~1lnl",Li:JlJ~'U1EJ 1i18~ 1.IlJ-liviIl11lJ'I-l<\'n 

Lnru,]~ n!J'I-llJ1EJLl.1l~~~ LUEJU1~rl1'1-llJIII1-n1ll EJ LR1 ~ R~III 

..ID. n1,t1,~ Lii'lJ ~ ilm 't1n\J1i~ 1'lJ'U8~ ~1.1,:: neunl, 

1i~'I-l'l'1II il1lJml\11~llm~1.I~u1i~1lJLI.<i'lLiI~~ll11lJitlltll1'lJ1l~~~lJoifmillJ8m~~um~1'I'1II 

L~8n1"'Li:JlJ~'U1EJL~ml1lJ1t1~~djlJ~llm~1.IB~~1lJ'lJ8j~_~.~~m~ 

..r~;i' "'ln~~lJoifmillJ8m vv n1~I'I'IIIL~1ln1~'i11\lLnruor'i~rl1"'lJV1~:: em ~~~U m~ ~lJ,j'millJ8 
" /'--" " 

.,,~m'hi'll'll1tl\JIi~'I-l'l'III1i'1i'lR~11 ( 4/ ";.........,,. " 
l~~:\::JJ~~ , 

w:~~~~~"'/q , 
~~~~ .>:,..:-' .~ 

........ ~- ') .
 



แบบแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 
ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)

เลขที่โครงการ ๖๑๐๕๗๔๙๗๑๙๓

คุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมการเสนอราคาได้ ได้แก่

    ๑. insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๑๐ mL

vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๕๗๗๔๘)  จำนวน  ๑๐,๐๐๐  ไวเอิล

        insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๑๐ mL

vial  จำนวน  ๑๐,๐๐๐  ไวเอิล(๑๐ มิลลิลิตร)

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๖๕๗๗๔๘

๒. ActiveIngredient insulin human +

isophane insulin

๓. Strength ๓๐ iu/๑ mL +

๗๐ iu/๑ mL

๔. DosageForm suspension for

injection

๕. CountValue ๑๐

๖. CountUnit mL

๗. DispUnit vial

1/5



    ๒. insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL

cartridge (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๙๙๒๙๙๒)  จำนวน  ๑๘,๐๐๐  หลอด

        insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL

cartridge  จำนวน  ๑๘,๐๐๐  หลอด

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๙๙๒๙๙๒

๒. ActiveIngredient insulin human +

isophane insulin

๓. Strength ๓๐ iu/๑ mL +

๗๐ iu/๑ mL

๔. DosageForm suspension for

injection

๕. CountValue ๓

๖. CountUnit mL

๗. DispUnit cartridge

2/5



    ๓. insulin aspart ๓๐ iu/๑ mL + insulin aspart protamine ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓

mL cartridge (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๖๐๑๕๐)  จำนวน  ๑๔,๐๐๐  หลอด

        insulin aspart ๓๐ iu/๑ mL + insulin aspart protamine ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓

mL cartridge  จำนวน  ๑๔,๐๐๐  หลอด

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๖๖๐๑๕๐

๒. ActiveIngredient insulin aspart +

insulin aspart

protamine

๓. Strength ๓๐ iu/๑ mL +

๗๐ iu/๑ mL

๔. DosageForm suspension for

injection

๕. CountValue ๓

๖. CountUnit mL

๗. DispUnit cartridge

3/5



    ๔. insulin aspart ๑๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๓ mL cartridge (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๖๖๐๒๕๘)  จำนวน  ๒,๕๐๐  หลอด

        insulin aspart ๑๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๓ mL cartridge  จำนวน  ๒,๕๐๐  หลอด

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๖๖๐๒๕๘

๒. ActiveIngredient insulin aspart

๓. Strength ๑๐๐ iu/๑ mL

๔. DosageForm solution for

injection

๕. CountValue ๓

๖. CountUnit mL

๗. DispUnit cartridge

4/5



    ๕. insulin glargine ๑๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๓ mL cartridge (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๙๙๓๐๑๕)insulin glargine ๑๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๖๕๘๙๗๑)  จำนวน  ๒,๔๐๐  หลอด

        ๑. insulin glargine ๑๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๓ mL cartridge

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๙๙๓๐๑๕

๒. ActiveIngredient insulin glargine

๓. Strength ๑๐๐ iu/๑ mL

๔. DosageForm solution for

injection

๕. CountValue ๓

๖. CountUnit mL

๗. DispUnit cartridge

 หรือ ๒. insulin glargine ๑๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๖๕๘๙๗๑

๒. ActiveIngredient insulin glargine

๓. Strength ๑๐๐ iu/๑ mL

๔. DosageForm solution for

injection

๕. CountValue ๓

๖. CountUnit mL

๗. DispUnit prefilled pen

5/5



'lNftn"'IN:aO'l'l1::'lJOUJ1 

Insulin human 1110 iul. mL + isophane insulin ';0 iul. mL suspension for injection, .0 mL 

•. ~Dtn Insulin human '"0 iulm mL + isophane insulin ..0 iulm mL suspension for injection, mo mL 

il. 'lNfl2J,jihMtI 

Iv.m ~tlLlUU ~;j\JtJ1111Ll'lJ1\JIll::ntl\J tl111'1'l1m~tl 1i'lJ11~\J ';1\1i'UOIll 

1v.1!> i'i1\Jtl1~ntlU tl1::nOU~1!J Insulin human 'tI;jIll;b::iJ~~fl11::"'~i;lll~1!Jm~U1\Jn11 

recombinant DNA 1\J<i'1ll11i'i1\J ~\Jllii\J1i'1 (soluble insulin) i'tl!Ji'I:: <no uae 
isophane insulin i'O!Ji'!~ ..0 (<i'1ll11i'i1\J <n:") 11ll!Jiif'l112J~;;~;;\J moo IU/mL 

U11"l1\J1l1't1\J~U11"l!J10Illtl111'1'l1m~tl'tl;jIllLlti'1 tl~~11ll1 mo ml Lli'!~jjnlitl~-.j~ 
nlitl~i'!~ m 'lJ11ll 

- 1~'4~tl!J1 l'i1\Jtl1~ntluIli'1!J1';1f'i''I!Lli'! ~f'l11~Ll1~1\J~i; 1ll1\J~\Jtl1~ ~i'!'lJ~~i; III Lli'l~ 
~i'!'lJ'VI::~ {j!J\J~hi'U!J111'mh~illl ~'l\JU\JU11"lnN.;j 

, ........ .d ... 4 .... , .1
- U\J1l1't1\J~U 11"l!J1tl!J1~\J au III tl~1::'4 'tI tl!J1\11tl'tIa'VI1~ n11f'l1i'l1\J u 1~ ntJ Uua ~'lJ\J 11ll 

f'l112JLl1 ~'lJtl~!J1 ~i'!'lJ~~iiIll1\J~\JlJ1 ~11'illl~ 'l\J 

III. 'lNII2J,j,j"1~b"f1Ufl 

~i'!m11ll11'l1bf'l11~~f'lN1l1'1'H;j\J1tlIll12J finished product specification Lli'!~ drug substance 

specification 1ll12J11!Ji'! ~ ~~!J 1ll;;1~li1~ ij~1~'lIll'VI~b {j !J\J~tl';1,j'n~ 1\JflN~ m12Jn11tl1\11 1bbi'!~!J1 m~'VI11~ 

i'l1ii11N~'lJ 

III.. Finished product specification 

oiio Test Items Specifications 

lll.<il.c.i) Identification Complied with finished product specification 

"'.m.1v Assay ":0.0% - mmo.o% of the labeled amount of Insulin 

GTl.Cil.Q1 pH Complied with finished product specification 

"'.m.t£ Sterility Complied with finished product specification 

"'.m.1f Bacterial endotoxins Not more than W:o IU/moo units of Insulin 

lII.m.'" Total zinc Not more than oco meg/moo units of insulin 

"'.m." Impurities with molecular masses 

greater than that of insulin 

(Limit of high molecular weight 

proteins) 

Not more than 111.0% 

"'.m.W: Related proteins 

- Alvm desamido insulin 

- Other related proteins 

Not more than cr.o% 

Not more than "'.0% 

...........~ 'h~ii1\Jn111Jm1 V.......................................n11~n11 .............._ rl"'f 
m1~m1 

(\J1~'tIi'!i'!fl1 ~i'i'I'r\'\lll\J1~1'i) (\J1mfl ~~'VI'i) (\Jm1'l'W1\Jti'i'I ;jW1l'lm~I'i"i'!) 

~nJlin_"IQYll"~Q~~l 

Insulin human Cl'IO iu/(J) mL + lsophane insulin v#o lullil mL suspension for injection, ec mL \on!' 1/4 



"'.m Drug substance specification 
w,.U Test Items Specifications 

.".\!l.Gl Identification Complied with drug substance specification 

"'.\!l.1!l Assay ~cr.o% - Glocr.o% of the labeled amount of Insulin 

..,.I!l.." Impurities with molecular masses 

greater than that of insulin 

(Limit of high molecular weight 

proteins) 

Not more than Gl.o% 

..,.1<>.ct Loss on drying Not more than Glo.o% 

"'.I!l.lt Bacterial endotoxins Not more than GlO IU/mg 

"'.1<>.'" Related proteins 

- A1<>Gl desamido insulin 

- Other related proteins 

Not more than 1<>.0% 

Not more than 1<>.0% 

.".1<>.irl Zinc Not more than Gl.o% 

\UnVL'M'l n~wvl 'I \11 'Il::LUV'lJLL~~ rn~L 1'lJ (waive) rn~m1'111 ilUiLfl~1::"'~1 ums1\11 1"\~'lJLLI1\11~ Lilnl11~ 

'M~n~1'lJ~~ncil1Yh~~uiI~~~1V 
- Drug substance specification \;'11~Wl'11n1uiLml::"''lJiI~~lI-lil91 drug substance 'M~iI 

1UiLfl~l::'" drug substance 'lJiI~~lI-lil9lV1,h ~'1,tJ cuul\11lluu'M;:j~ 1\11!Jijrn~91~1'1iLfl~l::",mUl1n"hli'ilvInl'M'lJ\1I 

c. nT'''',\Jauu'lWIl1Vl 

11::. L~UU ,.£lU'l 

1w~ .¥ • ~ .01. '1. I 1 -' ( , 
• 1· 

qIt.Gl LilnI11~rn~ mUiI~'II191'IJ'lJ'Il::LUV'lJ9I1~UV1LVlil\J1'M'lJ1V 'lJu~::L'Il1'I 'IltJ LL.,::"lLL\1I~ declare) LL'M"~II-I"91 

It.Gl.Gl tual~'IIrn~~'lJ'Il::LU!J'lJ~hi'u!Jl ('Il!J.1<> 'IltJ.'" 'Il!J.ct LL<11LL9Imw) 
0 .¥ .... c.I II ""II '" II

It.Gl.1<> 1Ufl1'IJiI'IJ 'lJ'Il::LUuu 'Il!J .Gl/tJ.Gl 'lJiI~ tJl'1l LI1'lJ iI~lfll Yl~il1J~l!J"::: mu\1I'M1'IJ ilrn~fl1uf'l1J"lWl11Yl 

'lJiI~lI-lil9I.riw,j"lJI11JvI;f 'lJ'Il::LU!J'lJ (finished product specification) LL"::~ilfil'M'lJ\1I"lWl11Yl'IJ!J~191I1~u 

(drug substance specification) mwvlil~~::'M';h~rn~LtJ~tJ'lJLLtJMLLm'IJL~1JL9i1J\J::;;!J~LL'lJULilnI11~rn~ 
'IJ!JLLm'IJ (!J.lt) 1J1Yli'il1J finished product specification LL"::/'M~ildrug substance specification 

1\11tJ'lJilLLm'IJriilU1'lJtJ~::rnl'ltJ~:::mmlfl1iiL~n'll1i1~n<1LL"::'WLn'lJ I!l :0 W 1u\h::rnl'l\h::mmlfll 
.. ci' .... .

!JL"n'll~ilUnl1 

It.1!l LilnI11~i'u~iI~1Jl\11~ ~l'lJrn~lI-li\ 91tJ1 

cr.I!l.Gl n~wvl tJl11-1il9l1'lJtJ~:: L'Ill'll'IltJ ~II-I il91 ;;iI~ijal LUll11Ylcil !J'M,r~~ ili'U~iJ~1Jl91 ~.lil'lJrn~1I-I il91 tJlll111J 

'M.rmnw,j"LL,,:::i5rn~vlm 'lJrn~II-li191V1 GMP-PICIS 'M~!JL VitJU Lvh 'lJiI~m::'Il~1~111lil~W~'IJ 1U'M1J191!Jlv1 

LI1UiI'lJl!J IlUuci1~ \1I9I11J ~!JU rns 91 ~1 '111ilU1\11 !Jij11-1.,m ~i'u ~ iI~ i'i~1'lJ\h:: rnl'ltJ~:: m mlfllii L~ n'll~ iI~ n<1 

i- ~'"..............~ tJ~::lilUm~1Jrn~ .......................................m~1Jrn~ .......................................m~1Jrn~
 

(Ul~'U.,.,\1Il '1'iI1";lIlJ'lJ1~Pl) (Ulmfl '1L'Il1) (V1~I1TIYl1U.ri11 ~1J1J1~m~I'I'ili) 

~llJi1'n1ffij.LQ"1.~a~m
 

Insulin human 0'10 iulCil mL + isophane insulin ~o iu/li) mL suspension for injection, eo mL \'IoU1 2/4
 



cr.\!>.\!> mtU~ LtJlJ!J11l'1L-ii1'J1 n"1~tJ~~ L'VI 1'1 ~~ii~ ~!Hilif1LlJ1111.... ';,mnr~ih)~\mmJ1~~!1lJrru~ ii~ 
!J1~1~"'l1mnClJ"LL<1li1iim~~mlJm~~iiOl!J1GMP-PICIS "'~Cl US cGMP ~m~tJm 'VIf'1ll'~ii~U,j'\J<i1Ml. , 
m~~Cl\Jm~~~1'Ji'lCl\Jhwil~<1m~f\J~Cl~~~1lJtJ~liml'ltJ~lin1~mf11!i~~n'VI~mjn'; 

.I 
cr.m	 ~Clni'l1~f'jClJ111""'!i!H!J 1'V1 Li'llJCl~1l'l1 

cr.m.m ~llm~~TI'J1~l'l~1li"'''lC\J111 ....~ii~ti'ClJ9l'!iCl~~~ii~ (certificate of analysis) llJ!J11lJ~.,~~tJlJ~1Cl~1~ 

cr.m.\!> ~<1m~~~1'J1~l'l~1li"'f'jClJ111""1~q~\J'!iCl~~1!J1if1~'IJ (drug substance) m-B1lJm~~ii~!J11lJ~ 
.,~~tJlJ~1Cl~1~~~'!iCl~~~ii~!J1LL<1~~~ii~1~q~U 
cr.m.sn ~<1m~i'lm"1 Long Term Stability ~<1Cll'l'lh~Cl1~'!iCl~!J1~;i'lJ'VI~~u!JlJHmtU;i'lJ'VItLU!JlJ!J1 
~1nn11 \!> ;j "'~Cl~<1m~i'ln"'1Accelerated stability n~tU;i'lJ'VIt~U!JlJ!J1,j'Cl!Jn11It> ;j 

cr.a:: ~1!l~1~!J1 
II ... , -.. I l '" I "t.J ~" ""III 1"It.oc.m r;lLi'llJ!l~1f11~Cl~i'I~mCl!J1~!J1Cl!J1~lJCl!J III 'MlJ1!J\J'U'ij11tu'fl 'lI~LUlJmL~'VIlJLLi'll'l~~1!J<1t~Cl!Jl'l l'l 

l'l~\Jci',um~~ri1",ul'lllJ..r,-iiCl "lClJi'I~Uii~,1tJ -ii1~~lJ 
~ .I, 

1t.1t m~tJ~tnu"lClJ111""!J1'V1i'1~~Cl\J
 

1t.It.m !J1~"~~Cl\J~Cl~ilCl1~1-B1~,j'Cl!Jn11 m ;j ,r\J'J1n1lJ"~~Cl\J
 
..l, ... ',1 '1"	 .... ~ ,..l,cr.It.1!l !J1'1'ln~1l'l'VIi'l~~Cl\J 'Jt~ Cl~i'I~111L lJ1111....m!J \J~\J~Cl~~<1m~~~1'J1~l'l~1t",!J11lJ'VIi'I~~Cl\J 

... ..1 , D'''',J, d, .... ~ ,
1t.1t.'" mClJ'VI"'lJ1!J~1'llm~'VI1m~,,!~mCl!J 1~!J1'V1i'1~~Cl\J L.... Cli'l~~ ~1'J1 ~l'l~1t","l ClJ111.... ",lJ1 !J~1'll n 1~'Jt 

"';1"',r~~ Cl~Cl~'!i CliA'1!l~ 1~ 1l'l!J~'!i1!J'J t ~Cl~"~!J1 LYl~ ~nm~-;j1lJ1lJ~",li1!J~1'llm~.,~~ ~1'J1 Ll'l~1t'" L~<1t 
L{'jlJ~f\JiJl'l'!1Cl\J fi11oij,j 1!J~L~ !J1-iiCl~lun1~~ ~1'J1 Ll'l~1t"'''lClJ111.... mtU~""\J11!J1 hiLtJlJ1tJm~ 
"l ClJl1n".ClJtLU....1t ",li'!J~ I'll m ~'!iCl i'I~1U iii'VI511Jf\J'w'J1~ ClJ1 m ~ ~i'IlJ Cl ~ 1l'l1 !J1~~ n <i11'!iCl~ Il''!i1!J LL<1 t I",~ Cl

"	 . 
~~ii~llJl'lf~"Cl1tJ 

" "~tJ.I .I 1" - .I -.. "tJ 1 ' cr.cr.a:: r;l'!i1!J'Jt~Cl~~\J~ MlJ!J1L~Cl!J1 n<1"'~l'lCl1~ ",~m~mnl'lm~Li'lCl~i'I111 ....m!J ~tm~ l'l~ nsu 

ri1",ul'l1l'l!J'Wil~~CllJ1'!i 

cr.cr.cr ~t\J\Jn1~L~\JL~<1t,jl'l"~!J1~Cl~~tJlJ cold chain system ~1ii1~1~~!1um~"'l1mnClJ" 
(Good Storage Practices (GSP) LL<1t Good Distribution Practices (GOP) 1l'l!JLLi'll'l~~Clni'l1~tJ~tnCl\J 

cr.b LClni'l1~~lJ~ 

It.b.mif1LlJ1111....ci 1!J~<1 m ~i'l n"'1l'l11~l'l~~1"'11~ rn ~<1t <11!J LL<1 t/",~Cl ~~ Cl'J 1~ llJ~1"';1<1t <11!J .h~ ~ 
... II" 0 ... 

l'l~\J~1lJLL<1ti'lCll'll'l<1Cl~n\J~Clni'l1~n1n\J!J1 

1t.1ri ~~i'IlJ Cl~1l'l1~lJ!JCl~~'Jt l..r",li, !J~1'llm~ICl!J1'llUl'l ~~!J1 nlJif111!J "'11~"'~ l'l111~tr;l n~lJ Ii''IJ'IJ1nu ~'!i1!J ~~~ 
... ... ..l..., 

"'~Clr;l'!i1!J~1 !JCllJLi'I!JnCllJ 

cr.~	 ~~i'llJCl~1l'l1 (~'!i1!J) ~lJ!J!l~1..r!Jmiinli''IJ'lJ1riCllJm\Jri1'''lJl'l ~~if 
...	 , ..." .::t .... I ....... ... 11 1 " "" oX I
.r	 :'1 

It.~.m m ClJ",lJ1!J~1'll n1~ ~Cl~r;l n.... lJl1'IJ'lJ1n1 ~'J l'l'll!l~1~!J 1'lllJ l'lLl'l!J1 nuu ~11'Jt ~ uum ~'J l'l'llCl ~1~ 

... ,,"" ...... X,...	 ..I ""..1'1oIlI 

~tl'l\J'J~""l'l "'~Clm~'Jl'l'llCl~1~~tl'l\J~'!i~ ~'!i~,,!'!i111""'V1 '0 "'~Clm~'Jl'l'llCl l'l!Jn~tm1i'1151~ClJ,,!'!i 

It.~.\!> mtU~<1m~~~~~1'J1Ll'l~1t"'!J1if'J1nm~1'V1!J1f'11i'1~im~LL""'VI!J"W~tJlJ1tJ0I1~~1~~!1lJ-iiCln1",lJl'l 

. ""	 ... .. ( )fI rut m11J01~ O1'tlUl'le1W<lOloJrut Lily!1t'!J!H ~1'!llJ W'!lfJ1 

~	 ~ ..............~ tJ~t51Um~~01~ .......................................O~~IJ01~ .......................................m~IJ01~ 

(lJ1~'!1<11ll'l1 'Jfi'l~RJlJ1~14) (lJ1!JL1'I '1~V1'J) (~i'I11"f1'l1Jiii'l ijlJm~m~14fJi) 

Ii!CUftfl1;CU:::1\1yn1:'11 El~ u1
 

Insulin human liJlO iull1l mL+ lsophane insulin ~o iulG'l mLsuspension for injection, eo mL ,..,,11 3/4
 



<t.~.Q'l mriMillllil\J';;!J1'l1u\1\;j'~m~!Jm~\JfhJ"\)1n\1il~IlIi11\1\L\1\!J';1UnnlJfll\Jl:nmJn1~il1'"1~LLi1l:!J1
 
' ~ ~t1J'l11~ n1l1'Uil~ II'l!'l!1"\) l:'l1il"\) l:'U1!J 

<t.~.<t mN'Yl\J,j'l!"'1f'jllJIl1'Yl"\)1n~illlllil\J';;vI!l1"\)~~~lltJi!l\.h::1hw~i1u.i1l:m11JUi1il\1\li!JtJiil~tJ1!Jm~i'\J!J1 
<t.~ .",11!J ~1'l1 n1 ~'U illl ~11Jii 'VI511i i'\J W"\)1 ~ l\J1 ~ il III Iil\J';;!J1 viii U ~ d';; ~ nL~!J nL~ \J i'i1JL\1\!J';1Un~ 11J 

fll\Jl:m~1Jm~!l1"'1~U.i1l:!J1t1J~l: !Jl:L1i11 (;) i:lriil1J11JU~l:mi'lU~l:m\1\~1fl1iiL~ n'VI~ ilUn.,;' 

0" ... '(flrul:m11Jn1'l01V1!JIilt:jMln,;rul:LilvnniNLJ'lltJru'!l!l1) 

~ .................l?~ 1.J~l:ii11Jm~1J01~ .............~ m~1Jm~ .......................................m'l1J01~ 

(1J1~'ll1li1\1\1 'ili'''WIlll1J1~1'') ('IJ1!JLfl '1~'VI'i) (lrn"11'Yl~" ;hJ1fl~~l'li'~) 

~cul\'n",cu. L0111'~ ~~~ 1 

Insulin human glQ iute;) mL + isophane insulin vic iu/CJ> mL suspension for injection, ec mL \1U, 4/4 



~ 

'lWftn'ltW::LD'I'l1::'11iI UJ1
 

Insulin human Q'lO iul.. mL + isophane insulin ~o iul.. mL suspension for injection, Q'l mL
 

... ~i1!J1 Insulin human 010 iu/m mL + isophane insulin .no iu/O) mL suspension for injection, ., mL 

10.	 'lWflllu;;,1'11t1 

\D.m ~tlLMJ LtJlJ~J11hL'U1lJ\lI::mJlJ tl~11'1~1mtiJ ~'U11~lJ ~1~~uillll 
\D.I!> <i1lJtl~::m)u tl~::niJU~1!J~1!J1 Insulin human 'llijlll;j1l:i1'~LfI~1l:";Ili1\l1~1!Jn~l:U1lJm~ 

recombinant DNA llJil\ll~1<i1lJ iilJ'l!i1lJ1l1 (soluble insulin) i'iJ!Jlll: .,0 LLlll: 

isophane insulin i'iJ!Jlll: .no (il\ll~1<i1lJ ",:.n) LIlI!Jjjfl11lJLoVlJoVlJ moo IU/ml 

"'01 m'lllJl:m~~ m~~llJ~lliJllI!J1UllItl~11'1~1mtiJ tl~lJ1\l1~ ., ml ~~1ii1lJriU Insulin pen 

l~iJ ~1~ L~lJ1l:"lJ 

I!>.et jjlltlmruL~iJliiilll!J1 insulin (insulin pen LLlll: pen needle) 'ii1lJ1lJLY1!J~'YiiJ ~~,j' 
"'a::.m tl1nmUIlI!J1iilJ'l!i1lJ (insulin pen) 
.4)l!>.et.1!> ~'UlJillll!J1 (pen needle
 

- ~l:1.j~iJ!J1 <i1lJtl~l: niJU911 !J1~1,rl'lJ ual:m1lJ LL ~~1lJlli1\l11lJilJiJ1 ~ ~ll'U~~i1\l1 ~~1l l:
 
Lll'U'YIl:L,j!JlJ~1~U !J111iJ ~wa'1lI ~ ~lJUlJUWIIi' ru"\
 

,	 II II dII ... ell II I tl 
- UlJm'lllJl:U~~~!J1iJ!J1~lJiJ!J\lIiJ~~l:1.j'll!J!J1~~iJ'lliJ'YI1~m~fl1"1lJ ~l:niJULLlll:'UlJ11l1 

m1lJ LL~ ~'Um!J1 Lll'U~llil\ll1lJilJiJ1 ~l1illlL~lJ 

Q'l.	 'lWflllU;;'YI14L'Jfliifl 

~llm~\lI~1~1Lm1l:";f'JrumVHtJlJltlmlJ finished product specification ~Llll: drug substance 

specification \lI1lJ~1!J1ll:L~!JllIoV1~li1~ ~41~~IlI'Y1l:L,j!JlJlJiiJ~1,j'n~1lJflWl:n~~lJm~iJ1~1~L~1l::!J1 ml:m1~ 

"1fl1~W"'U•
 
Q'l." Finished product specification
 

•'IIel Test Items Specifications 

"'.0).0) Identification Complied with finished product specification 

",.0)." Assay ,",0.0% - mmo.o% of the labeled amount of Insulin 

Q1.(j).Q'l pH Complied with finished product specification 

".m.a:: Sterility Complied with finished product specification 

.,.m.lt Bacterial endotoxins Not more than ~o IU/moo units of Insulin 

O1.m.O Total zinc Not more than eto meg/moo units of insulin 

i

............~Q.~ tl~~li1tJm~lJm~ .......................................m~lJn1~ ....................0~ m~lJm~ 
(tJWlJlllllll1 ~'ll'l~9lItJ14l'1) (tJ11M il~'YI'i) (tJ14lITlTmJJ1l'1 ijlJlJ1~m~M'~) 

fJN~n1;w::::L1J'Yt1t'Utl-3~1 

Insulin human eno iulG'l mL + isophane insulin vic iu/<iI mL suspension for injection, sn mL ,"U1 1/4 



•'liB 

m.",.oJ 

t.Tl."'." 

Test Items 

Impurities with molecular 

greater than that of insulin 

(Limit of high molecular 

proteins) 

masses 

weight 

Specifications 

Not more than t.Tl.o% 

Related proteins 

- AI!>", desamido insulin 

- Other related proteins 

Not more than .r.o% 

Not more than 0.0% 

",.lD Drug substance specification 
•'liB Test Items Specifications 

t.Tl.I<>.", Identification Complied with drug substance specification 

m.I!>.1!> Assay «.r.o%  ",o<t.o% of the labeled amount of Insulin 

t.Tl.I!>.m Impurities with molecular masses 

greater than that of insulin 

(Limit of high molecular weight 

proteins) 

Not more than ",.0% 

t.Tl.I!>.a:: Loss on drying Not more than "'0.0% 

t.Tl.I!> ..r Bacterial endotoxins Not more than "'0 IU/mg 

t.Tl.1!>.0 Related proteins 

- AI!>", desamido insulin 

- Other related proteins 

Not more than I!>.o% 

Not more than I!>.o% 

t.Tl.I!>.oJ Zinc Not more than ",.0% 

M311VLM'l mru~'ilI'lVl::L tiV'ULL~~ f11~L 1'U (waive) f11~m1'i111!l\J1Lm1::""~1Vf11~11'l 1~~'ULLl1l'l~L!lf1111~ 

~~n!1'U~~n~11vh~f\Jv~~~1V 

- Drug substance specification YI'il1~W1'i11f11\J'iLm1::"""lJ!l~~~i:\\lI drug substance 1II~!l 

1\J1Lf1~1::"" drug substance "lJ!l~~~i:\ \lIV1,l1L~'ilttJ eU\J11'lIlU\JlIIii~ 11'lviif11~\lI~1'i1'i Lf1~1::""f1~\J'Ylf1...r,'li' !l~ri'1111'U1'l 

...............1'l'.~ tJ~::611Jm~~f11~ ...............k m~~f11~ .................tl~ m~~f11~
 
('U1~'llilil\ll1 'ili'l1li~'U1~1'!) ('U1mF1 i'!LVI'il ('U1~1111'Yinuil1 ijw1~m~I'1i'!) 

~rul1'n,.ru.LQYl'.~~.~, 

Insulin human sno iull1l mL + isophane insulin via iullil mL suspension for injection, en mL 'H,jl V4 



• • 

• • 

• • 

0 .3 - ...I" GIl ......
It.(j).1!> 1UI'l1'IJEl'IJ\J'Il ~ LUfJ\J 'IlfJ.(j)/fJ.(j) 'lJEl~ fJl'1lLf1\J El~ll'11 'l'l~EllJ~l ua ~ LElfJ O1\<l1'IJ lln1~l'I1U'1lJ '11lJ111'l'l 

'lJll~~iilll.nIlJ,jlllllJ~;ff\J'Il~LtifJ\J (finished product specification) LLll~,)mll\<l\J01'11lJ111'l'l'IJm11l1~~U 
(drug substance specification) mN~El~~~Wll~n1~LtI~fJ\JLLtlll~LLm'IJL.rjlJL~lJ'iI~Il1El~LL\JULEl0f11~n1~ 

'lJElLLm'IJ (fJ.lt) lJl'l'l~EllJ finished product specification LLll~/\<l~Eldrug substance specification 

101fJ'lJ1lLLm'lJrilJ\J1\JtI~ ~ n11'1t1~~n101~ll'l1iiLil o'll~ElilmhLll~ '1Jj Ln\J l!J ;j IlJ 1\JtI~~n1I'1t1 ~~ n101~ll'11-... .... ~ 
1lLllO'll~ll\JOf1 

It.l!J LEl0f11~i'U ~ll~lJlm3il\Jn1~~iilll fJ1 

It.I!>.(j) mN~ tn ~ iillll\JtI~~L'Ill'll'IlfJ ~~ii III111ll~jj';l L\Jl111'l'l111 fJ\<l,r~illli'u~ll~lJ 11l1~lil\J n1~~ ii91 fJl1l11lJ. ~ 

\<lilmOIlJ,jLLll~15n1~~m\Jn1~~iilllfJl GMP-PIC/S \<l~1lLVlfJULVh 'IJ!l~m~'Il~1~f1151~1lJ'1'IJ l\J\<llJ191fJl~ 

Lf1\J!l'IJlfJ iluucil'1911l11lJ~lJUn1~1lI~1'i1f1llU 1~wjj~lln1~i'u~1l~fi~1\JtI~~n1I'1t1~~n191~11'l1~Lilomllijo~ 

It.l!J.l!J mN~L t1\JfJl\h,)1'i110~h~t1~~L'Il1'I ~~iilllll1 ll~jj';l L\Jll11'l'l 111 fJ\<l,r~illli'u~ 1l~ lJlmlil\Jn1~~ii 91.
 ~ 

fJlll11lJ\<lilmollJ,jLLll~15n1~~m\Jn1~~iilllfJl GMP-PIC/S \<l~!l US cGMP 'lJll~t1~~L'IlI'I~~iilllilUu;hf191

1lI1lJ~llUn1~1lI~1'i1f1Elul91fJjj~lln1~i'U~!l~ii~1\JtI~~n1I'1t1~~n191~ll'11iiLilOVl~Elij0'; 
..I 

It.''' L!l0f11~'11lJ111'l'l'IJ!l~fJ1V1Ll'I1.I 1l~ll'11 

It.'''.(j) ~lln1~1lI~1'i11Ll'I~1~"''1CWll'l'l~iilll.nIlJ,j'IJ1l~~~iilll (certificate of analysis) l\JfJ1i\J~li~LtJ\J1l111l~1~ 
cr."'.l!J ~fln1~1lI~1'i11Lml~"''11lJ111'l'l191~~U'IJ!l~1l11fJl';1~'I! (drug substance) vn-nt\Jn1~~iilllfJli\J~ 
li~LtI\J1l111l~1~~~'lJ1l~~~illllfJ1LLll~~~iiIll11l1~~U 

,. . . , ..IS ~ 1" ~S ~ 
It.'''.''' ~lln1~1'I0"l1 Long Term Stability 1lI111l9l'll1~1l1!l'IJ1l~fJ1V1'IJ\JVI~LUfJ\J1mllJ'IJ\J'Il~LUfJ\JfJl 

lJl0011 l!J ;j \<l~ll~lln1~i'fml1 Accelerated stability mN;l'\JVI~LtifJ\JfJl,rllfJ011l!J tI 
It.OC 1l111l~1~fJl 

., ",",, I.... . ",.,...1 ~ '" ... 1"
It.OC.(j) t;lLl'I\Jll~ll'111l11l~11~llI1llfJl~fJl!lfJl~\JElfJ AI '\II\nfJUI'l''illUU9I 'll~Lu\JIlI1LL'Il\JLLl'I9I~~lfJll~LllfJ9I 01 

mU~1\JllIllJ~rll\<l\J01l\Jm')lJ l'IllJl'IlJu~~,1t1 ,)l~Il1\J• 
u ..I ,
 

It.cr mstI ~~o\J'11lJl11'l'lfJ1V1l'1~lJllU
 

cr.<t.(j) fJ1~li~lJlluIli'1l~jj1l1!llm~iillfJ011 (j) tI ,rU'ill01\Jli~lJllu
 

et.et.1!> fJl'1'lO~101~li~lJElu 'iI~lli'll~li~';lL \Jl111'l'l111fJ1ui'U~ll~~ll n1~1lI~1'i11 Ll'I~l~""fJli\J~li~lJ!lu
 
• ...1 I .'''' I ...I , ...I, ...., ,

cr.lt. '" m1lJVI\<l\J1 fJ~l'lln1~VI1 n1~l'IlJIlI1ElfJl~ fJ1V1l'1~lJllU L'l'llll'l~91 ~1 'il1 Ll'I~1~\<ll'lIlJ111'l'l \<l\J1 fJ~l'lln1~'iI ~ 

vh'vl,r~il El~El~'IJ 1l1l111l ~1~ 101 fJ~'lJl~'iI ~Ili' !l~li~ tnL.rjlJ 5Olll1lJ ,jl\J1\J~W1l1 fJ~1'll~1~li~m1'i11 Ll'I~l~'" ua~ • 
Lt1\J~i'u ~ O1'll!lU I'hloi1'ii lfJ~Lrj fJ1,)1l~11.1 01~1lI ~1 'il1 LFm~"''11lJl11'l'l o~Nit'l'lU11 tnhiLU\J1t11l11lJ 

l'IllJilO"lIlJ~Lil'l'll~ 'vI";'fJ~1'llm~'lJlll'l~'\JaVlGhji'uY;'ill~llJln1~Ll'I\JEl~ll'11fJllli'~mh''IJ1l~~'lJlfJLLll~/'vI~ll 
" ~~iillll\Jl'Ii'~1Ji1l1t1 

" "u t1-l .,j 1" • .,j ~ .I " l'It.lt.OC t;l'IJlfJ'iI~IlIEl~~UL llfJ\JfJ1LlJElfJl Oll'vllJ011l1!l 'vI~mlJm001n1~Lf1lllJl'I111'l'1011fJtI~~n1~ 011 01l\J 

rll'v1\J01101fJ'1JjjjL~ll\J 1'IJ 
cr.lt.cr ~~uun1~LliuLLfl~~01li~fJllli'!l~LU\J cold chain system ~llli'lJlll1~3il\JllI1lJ'vIilmollJ,j 

(Good Storage Practices (GSP) uae Good Distribution Practices (GOP) 101fJLLl'I9I~L1l0l'll~t1~~OllU 

.... ... f' ( )

fJllJ~m5lJ O1~m""m ~ IlJllO"dIlJ~ Lil'!l1~'IJ IN L'l'l11l llJ'fIfJl 

~ ~ .............~ \.h~51\JO~~lJn1'l' .......................................n'l'l'lJn1'l' .......................................m'l'lJ01~ 

(1Jl~'llllIl9l1 'iI'i'f1l1IflJ\J1~1'i') (\Jlm" '1L'Ill) (\J~f111wWJi'l'I illJlJ1l'1m~I'i''i'Ii)

~l\j«m:tl\J.LQ"1.'lJe~~1 

Insulin human sno iu/<fl mL + isophane insulin do iu/CIl mL suspension for injection, sn mL "'oU' 3/4 



..
 
ct.'0	 L!Jm'm!J'U'1 

([.'o.ml'l11'U l111Ylciltl~1l m~~ml1f111~fl~~''I1.r~m~Il::llltl u'1l::/'I1~!J L~mm 1'U~Tvil11::11l tllll1~ '1 
v II.... 0 .... 

fl~U~,'Uu'Il::a!J~flll!J~nUL!Jnal~nlnUtll
 

~ _ .. 1" , .x ........ ~.... .... ..!' ....... ..
 
([. vi t;i La'U!J~1 fll uutl!J~'VI 'I:: 'I1'11'U, tl~ 1'Ilm ~'ll!J tl1'Il'U ~ l~ tl, n'U'U111 u 'I111~ '11 ~~ 111 ~:: t;i n Yl 'U" 'I!'I!1 nu t;i '!JltJl~~ 

d ~ ":!!l'
'I1~!Jt;i'!Jltm tl!J'Ul" tln!J'U 

ct.~ ~la'U!J~lf11 (~'!Jltl) 1j'Utl!J~l\1tlmiimr'l!'I!lli!J'Ufl~Unl'11'U~ ~~;j' 
.... , II... ... ... oK I ...... ... ~1 " :'1 ... ~ , 

ct.~.m n~llJ'I1'U1 tl~l'1lm~~!J~t;inYl'Ua'l!'I!lm~'I~'lI!J~,~tll'1l'U~ l~ tn n'U'U ~11'1:: Luum~'I~'lI!J~,~ 

............ ... .K,...	 .. ....... .f 1
~::~U'l~'I1,~ 'I1~!Jm~'I~'lI!J~,~~I:~Ul'!J~ 1'!J9I'l'!J111Yl'VI '0 'I1~!Jm~'I~'lI!J ~tlml:m,allil~llJ'l'!J 

([.~.Io mN~Iln1~~~91~''I11fl~11:\1"tll;j''Ilnmm'VItllI'11a~{m~ILYl'VItl'bJI~'Ult1911~~191~~l'Ui!Jnl'11'U~ 
([.~ •Q1 m N~ ii 91 Ji'llJ,]u1'1l,j~;j'~ n I~ tlmnu~'U '11noX!J ~ 91111~1~ m'h11n~ 1'UflllJl:m ~~ rm !Jl'111~ LLll I:tl1 

' ~.K1'U'Il,~ n II1'!J!J~ a 'I!'l!1 'I::'lI!J'I l:'!Jltl 

([.~.cr mNYluil'l!m"ll1J111Yl'lln~ii91Ji'llJ']~!J1~'-;~~1l1li!JtI~::ii'VI5~ll U,ll I:fl,l~t111!J ~Ii'tllli !J~U,tlv!t111i'utll 

([.<11 '1111, tl ~ 1'1lm ~'!J!J a~, 'U ii 'VI ~1~ i'u ~ '11 ~llJ 1 ~ ii ~ Ii'llJ,] tl1 ~ jj tI ~ 1:19;~ n L~ un In u;; 'U1~ tll'll11n ~ 1 'U 

flllJ::m ~~ m~!J1 '111 ~ ueI:tll1'U~ I:tlI:L,ll1 m U1i!J'U1'UtI ~I: rnenl~ I:mmlfll iil~ n'VI~!J,j nol 

ri.,.~
 ...............:to.'!:(9. \J~I: lil'Um~ lJnl~ ....................................... m~lJn1~ .......................................m~lJn1~ 

('Ul~'llIlIl~l 'Ii'iI~IIlI'U,~~) ('UltJlfl '1L'VI1) ('U1~ilTImuIi'a ,jlJlJ1~m~~i'3i) 

~ru"m"ru..Q'l'tl.~iH~l 

Insulin human ,"0 iulCi) mL + isophane insulin no iulCJl mL suspension for injection, IJ1 mL ",,j', 4/4 



"lnu;n",rul:LO'W1l:'!IiHfJ1 

Insulin aspart 1110 iul. mL + Insulin aspart protamine no lui. mL suspension for injection, 111 mL 

•.	 ~ilfJ1 Insulin aspart 010 iu/ei mL + Insulin aspart protamine vio iu/(j) mL suspension for 

injection, 01 mL 

m.	 "lruil2JUii~'lltJ 
~. (j) ~tJ LL1.]1.] L\'JlJ!J1\hL'IJ'llJ\IIl:mllJ tJ~11'1'iJ1flL~il ~'lJ11~lJ l'!1'1'1~1.]ii~ 
~.~ <1'llJtJ~l:nil\J tJ~l:nil\J;;1!J~1!J1 Insulin aspart tlJli'\II~1<11lJ soluble insulin aspart ~il!J~l: 010 

LL~:: protamine-crystallised insulin aspart ~il!J~:: vio (li'm1<11lJ 01:";) 1~!Ji1 

f111l.JLiilJiilJ (j)oo IU/ml tlJ'lJlJ1\11\J~~~ 01 ml 

~.lI1 fl1'l1lJ::\J~~~ m~~tlJ'I'1~il\ll!J1ii~tJ~1t'1'iJ1flL~iltJ~lJ1\11~ 01 ml ~~1oii~llJn\J Insulin pen 

1;;il~1~ L'I'1lJ1::lllJ 

~.et	 i1'ltJmWL~ilHii\ll!J1 insulin (insulin pen LL<ll: pen needle) 'ii1lJllJL';;!J~'Yiil ~~il 
~.«:.(j) tJ1nfl1ii\ll!J1iilJ'll~lJ (insulin pen) 

het.~ L~lJ5\11!J1 (pen needle) 

- ~::\j~il!J1 <11lJtJ ~::nil\J~l!J 1l'!1~ 'l!LL~::f11 1lJLL~~ilJ~ ~ \IIilJ~lJil1~ L~'IJ~~~ \II LL~:: 
L~'IJ~::L \j !JlJllhf\J!J1Hil~1~i\llL'iJlJ\JlJ\J~~~nw'; 

, ... II d	 ell d II I tJ 
- \JlJfl1'l1lJsu~~ ~ !J1eu 1~lJ lJ!J \IIil~~ l:\j'l1lJ!J1'1'1 ~il 'l1ilm~fl1 ~ fl1i'll lJ ~:: neu LL~::'IJlJ1\11 

f'l11lJLL~~'lJil~!J1 L~'IJ~~~\IIilJ~lJil1~ 1i'i\llL'iJlJ 

-	 Q

111.	 "lruil2JtlPlYl1~LYI"\I" 

~<ln1~ml'iJ'iL"~1::~"lWfl1'YiLlllJ1tJ\II1lJ finished product specification LL~l: drug substance 
....	 II d 1" ...., ..3I	 " specification \111lJ~1!J~l: LlJ!J\II'lJ1~~1~ 'l1~ \II'iJ\II~:: L\J!J\I\IIil"1lJn~1\1,,w::m~lJn1~il1'1'11~LL~::!J1 m::YI~l~ 

i'l1111~W~'IJ 

111 • Finished product specification 
•'!Iii Test Items Specifications 

bfl.(i).(i) Identification Complied with finished product specification 

"'.(j).~ Assay .m.",% - (j)ocr.o% of the labeled amount of Insulin aspart 

Q'l.(j).Q1 B~~isoAsp insulin aspart Not more than (j).o% 

lI1.(j).«: Related impurities Not more than (j).lI1% 

"'.(j).cr Total zinc (j)~.«: - ~~.~ mcg/ml 

"'.(j).t> pH .,;.~o - vi.etet 

"'.(j).vi Bacterial endotoxins Not more than c:Jo IU/(j)oo units of insulin aspart 

"'.(j).c:J Sterility Complied with finished product specification 

01.(j).~ Insulin aspart in solution ~«:.~% - ",~.o% 

~ ~ ..............!".~ tJ~::1l1\Jm~lJfl1~ .......................................n~~lJfl1~ .......................................m~lJfl1~ 

(lJ1~'l1~~\II1 'ilfll~flIlJl~l'l) (lJ1VLl'I ~L~'i) (lJm11Yi'ruJii'l illJl.J1~fI~M~) 

~rul1'n_.~Q"1.~Q~~1 

Insulin aspart + Insulin aspart protamine (30+70) IU/mllnjection (3-ml) "11j', 1/3 



"'.lD Drug substance specification 

•'Uti Test Items Specifications 

"'.\!:l.Gl Identification Complied with drug substance specification 

"'.I<>.\!:l Assay ":0.0% - Gloa::.o% of the labeled amount of Insulin 

aspart 

"'.1<>.", BiI:>o<iisoAsp insulin aspart Not more than Gl.o% 

"'.1<>. a:: Loss on drying Not more than Glo.o% 

"'.1<>.<1:: Sulfated ash Not more than b.o% 

"'.\!:l.b Bacterial endotoxins Not more than GlO IU/mg 

~2J1tJL~'l mruvl'iJI1I'VIl:LUE!lJLL~~ m~L1lJ (waive) m~IlI~1'iJ,")U1LfI~1~"f~1EJm~1111 1~~lJLL01I11~Ltlm'1~ 

...,.rn!1lJ\ii'~nci11mJi~UtI'4miJi1EJ 
- Drug substance specification Vl'iJ1~llJT\l1nlu'iLm1~"f'lJtI~~~illll drug substance "l~t1 

lu1Lm1l:"f drug substance 'lJtI~~~ilIllEJ1ih~'iJ~\l iluulI11Quu...,fi~ 1I11EJjjm~IlI~1'iJ'iLfI~1l:"ffl~U'1mi'1'1i't1v1ri1"llJl1I 

~.	 nTU111'iJiltlU"lNI11W 

-l	 'l"<1::. L~tllJ 'UtllJ"l 

<I::.Gl LtIn011~m~ 'lJi~UtI'4'1!11l1~lJ'VIl:L UEJlJ~1~U!J1 LYlmhw.J1EJllJ\l~l:L 'VI 1'1'l'VIE! LLOll:';1LLI1I~ (declare) LL"lci~~ilill 
<I::.Gl.Gl 'lu';1fi'l!m~~lJ'VIl:L;jEJlJ~1~U!J1 ('VIEJ.I<> 'VIEJ.'" 'VIE!.<t LLli'1LL~mru) 

'l. ~ .... ...l &I ......... II 

<I::.Gl.1<> LUfl1'lJtI'lJlJ'VIl:LUEJlJ 'VIEJ .Gl/EJ. Gl 'lJ tI~EJ1'V1 L01lJ t1~1f11 'l'l~ mJ~1 EJOl ~ 1tIEJ 11I"l1'lJtI m~fI1u "llJ"lllJ111'l'l 

'lJtI~~i\ 1lIJ1llJ';llI12JvI~lJ'VIl: L;jEJlJ (fin; shed product specification) LLOll:'1i'tI ri1"llJl1I"lllJ111'l'l'lJtI~11l1l) ~u 
(drug substance specification) mruvltl~~l:w;h~m~L\l~EJlJ~L\l0l~LLm'lJLYilJL9ilJ'iJl:iIi'tI~LLlJULtln011~m~ 

'lJtlLLm'lJ (EJ.<I::) m'l'l~t12J finished product specification LLOll:/"l~t1drug substance specification 

1111EJ'lJtlLLm'lJntllJ1lJ\l~l:ml'l\l~l:mm1f11iiL~n'VI~tlijm, LLOll:'luLi'ilJ I<> ;j llJ 1lJ\l~l:ml'l\l~l:mm1f11 
.... '" ... ~ 
t1LOln'VI~t1lJn01 

<1::.1<>	 LtIn01WrtJ~t1~lJ1m!1lJm~~ilI1lEJ1 

<I::.I<>.Gl rrs ruvlEJ1~illllllJ\l~l: L'VIlil'VIEJ ~~ilill ili't1~jj';1 LlJ1111'l'lrh EJ"l,r~~ t1~U~ t1~lJ11l1 ~1i1lJ n1~~ ilill EJ 11l11lJ v	 ~ 

"l.rmnllJ.;jLLOll:1tim~vlmlJm~~i\IlIEJ1 GMP-PICIS "l~m~EJuLvh 'lJtI~n~l:'VI~1~01151~llJq'lJ llJ"l2J1I11EJ1v1 

L01lJtI'lJ1EJ iluuci1qI1l1ll1lJ1t1Um~IlI~1'iJ01t1u1I11EJjj~Olm~~u~t1~~~1lJ\l~l:mf'l\l~l:mm1f11iiL~n'VI~t1ijm' 

<1::.1<>.1<> n~ruvlL UlJEJ1U1Lii1'iJ1n~1~\l~ l: L'VIf'I ~~i\1lI ili't1~jj';1 LlJ1111'l'lrl1 E!"l,r~~t1~U~t1~2J1m !1lJm~~i\III 

EJ11l112J...,.rmnllJ.;jLLOll:1tim~vlmlJm~~i\IlIEJ1 GMP-PICIS "l~t1 us cGMP 'lJtI~\l~l:L'VII'l~~i\IlIQuuci101111v , 

IlI1lJ~t1Um,m1'iJ01t1u1I11EJjj~Olm~~u~mii~1lJ\l~l:ml'l\l~:;ml1l~1f11iiL~nmtlijn., 
-l
 

<1::. '" LtIn011~ "lllJ111'l'l'lJt1~!J1 'VI L01 lJm1f11
 

<I::."'.Gl ~Olm~IlI~1'iJ1LfI~1:;"f"lllJi11'l'l~i\IlIJ1ru9i'lJm~~i\1lI (certificate of analysis) llJ!J11lJvI"~LulJIli'1mh~ 

IiJv. 
...............~..~ \l~:;51lJm~lJn1~ .................#.:.:: m~lJn1~ .......................................m~lJm~
 

(lJ1~'lI0l0lm 'iJ~01~l1lIlJ1~1'!)	 (lJ1mfl qL'VI'i) (1J1~0111'l'lwJi'01 ijlJlJ1"lm~l'I~~) 

~lUi\'n_"LQ'l'l1"~D.~1
 

Insulin aspart + Insulin aspart protamine (30+70) IU/mllnjection (3-mll ~U1 2/3
 



cr.Q1.\!> ~ 11 O1~1II ~1~'i Im1::"''1U11l1Yill11~iiu'UlJ~ IliI fJ1ii1RIlI (dru~ substance) Vi'1oUt"U O1~~ iii IIIfJ1i"U~ 
<i~IU"UlIlllJ~1~J~'UlJ~~~i\III!J1Uoll::,,~illllll11{1~U. '. . 
ct.Q1.'" ~l101~Prm~1 l.ong Term Stability lII11lJlII'IIl~lJ1/j'UlJ~fJ1~;f"UVI::LtlfJ"UHmN;T"UVI::ltlfJ"UfJ1 
lJ1nn11 \!> i'J VI~lJ~l101~Prn~1 Accelerated stability mN;T"UVI::LtlfJ"UfJ1,j'lJfJn11 l!:l 11 

cr.ce 1Il1lJ~1~fJ1 

cr.ce.1il ~li'I"U m11'l191 ll~ <i~lIllll ~1~ fJ1lJ~1~,j'II u AI MY'UJU1131,oll.l,) ~~dj"U 1111 ILVI"U Uoi'llll~~1fJll:: L5 fJ~M; 

t'l~tJ51"U1II11J~n1V1"Ullll"U ..h~'ll t'lUli'l1Ju~..t,1 1.1 ;J1~91"U, 
~ .l, 

ct.ct O1~ 1.1 ~::n"U'1U11l1YifJ1V1i'1~1JlJU 

cr.ct.1il fJ1~<i~1Jllulli'mijlJ1/jloUtlll"W,j'lJfJn11 Gl i'J 17tJ'I1nl"U<i~1JlJU 

ct.ct.l!:l fJTI,!n~II11~<i~1JlltJ ~::91lJ~<i~ii 11"U11l1l'1chu1ufu~ ll~~l101~1II11'11 Lt'l11::"'fJ1i"U~<i~1JlJU 
~...l , 0 ' ' '' ...l , 4' .... ~ ,

ct.ct.Q1 mUlVlVl"UlfJ11'l1011Vl1O11'l1JlII1lJfJ1~fJ1V1i'1~1JlJU Il'Illi'l~ml '111t'111::VI'1U11l1Yi VI"U1 fJ11'l1011'1:: 

'li1V117~~ lJ~ll~'JlJIIlIII~1~ 1111u~'U1 fJ~:: 91lJ~<i~ fJ1LYi1J5nIll11J'ii1"U1"U~VlUI fJ11'l101~<i~1II ~1 'IiLt'111::"'llll:: 

LtJ"U~fuillll'lllJU f'i 11o/i,J1 fJvil~ fJl;JlJ~l"U O1111111~ 11t'l~1 ::"''1U11l1l'I mNviYiul1 fJ1hiLtJ"U11.1 0111J 

'1U1l1'n~:: LOl'l1:: VlUI fJ11'l1011'UlJi'I~l"UiiVl5'WfuYl'l11U11011(i'I"UlJ111'l1fJ1\ii'~ n r;i 11'Um~'U1fJ LIll ::/VI~ll 

~~ilIll1"Ut'lf~lIilJlt1 
~ • v t1.l ..,. 4 .. - .oj ~ 1.1 ' ,ct.ct.c{ f;i'U1fJ'I::lIIll~1UI 11 fJ"UfJ111JlJfJ1InllVl1JlIIlJ1/j Vl1lJ11JlJInIl1011L<llJ1Ji'l1l1l'1l111fJ 1::01111111 nsu 

n1M"U1ll1111u'WiiL~ nu1'U 

ct.ct.ct 1::uU011InuUoll::']III<i~fJ191lJ~dj"U cold chain system ~111i'1J111113j1"U1II11JVll1'mnUlyJ 

(Good Storage Practices (GSP) Uoll:: Good Distribution Practices (GDP) 1I11mli'llll~LlJni'l11t1~::nlJU .. 
cr.'" LlJni'l1~lJ"U'1 

cr."'.1il ii1L"U11l1Yiri1fJ~<IO111'tn~1t'1111Jt'l~1Il1V1l1'~01111:: 1"UIIlI'1i111:: 111 fJ1li1~ 1111fJ LIll::/VI~lJI~lJ'I1~ 

t'11U51"ULLll::i'llllllt'l~lJ~nULlJni'l1~n1nUfJ1 

cr.1lI ~Li'I"UlJ11t'l11i"UfJ ll1J~'I:: 1,.;'VlUI fJ11'l1011~lJ fJ1'l1UIII L~ fJl n"Uii'fl1 fJVll1'~Vl1J1II1l1~::f;imi"U11IIIIII1nU~'U1 uLii1J 
... to> d ~ , 

Vl1lJf;i'U1fJ~1fJlJ"UL~fJnll"U 

cr.(j ~Li'I"UlJ~1t'l1 (~'U1fJ) 1i"UfJlJ1J1,.;'fJmilnI1Il11l11rlll"Ut'l1un1V1"U1II \ii'~ii' 
ct.(j.Gl mNVlU1 fJ11'l1 01191!Nf;imi"U11IIIIII1011,]111;II ~11J u1'l1UIIIL~ fJl n"Uii' 1l.!11'1::LU"U011,]lII;ll~l1J 

.......... .1",..... ...I ... "~1
 
1::IIIU'I~VI1I11 Vl1D011'1I11'l1ll111J~::lIItJL'U1II L'UIII'l'UfI1l'1V1 .., VI~lJ011'1I11'!llJ IIIfJm::mli'11li11U1'l'U 

cr.(j.\!> rrsN~lln1~~1J 11111'IiLt'l11::'" fJ1ii'~1 nn11J1VlfJ1l'\1i'1lilfn11 LLYiVlfJ"W LtJ"U1t111111J1J11il13j1"u;Jlln1V1"U1il 
...... ,,~ .... .J' """ q", 1.JvII

ct.(j.Q1 mUl~ lllllflUl'l1fJ1'l1"UIII"U~m 1fJmnUt'l"U'I1nVlD~III111111 IIIfJ~ 1"Un~1"UF1U1::m11J011lJ1V111L(1l::fJ1 

1"U'111 ~ L1111'Ull~11IIIIII1'1::~ll'l::'U1u 
cr.(j.ce nsNYiUUllJM1'1U1f11Yi'l1n~illllliU1"~lJ1'1<i~~llili lltl1::ilVl5~ 11Uoll::t'l111JtllllllllJi'fJlIi lJ~thfJffilli'fu fJ1 

cr... VIUI u11'l1 0 1~'U lJa~1"U ii VI Bll.! fu iii'111 U11~ illlliiU1"u1 viii t11::i9i ~ m ~ u0 Ln U ~"U 1111 uii117n~ 1"U 

t'lUl::0111Jn11lJ1V111LLll::!J11"U1::fJ:: L1111 Gl i'J rllJ"Ul"Utl1::01l'\t11::mIll11t'l1iiLfiOVl1lJUno\" 

0" ",.()F1 ru::O111J OJ1OTI'lJl1lt:l rull0 wru:: Lilyn::'l"NLJ'lI1lruYlfl1 

~ rt.s
..............~~~ t11::li1"Um~1Jn11 .......................................n1~1J011 .......................................n111J011 

("U1~'Il11111111 ~fi'lW'll"UI~I'1) ("U1!JLt'l 'lLVI'i) (~i'll1l'1w1ii'l il1JlJ1~m~,;f3j) 

~ lU";n1:1lUtlil" 't~ ~~v, 

Insulin aspart + Insulin aspart protamine (30+70) IU/mllnjection (3-ml) ,.,11, 3/3 



"I111an"'lIIzLIl'l'l1Z'lJaUJ1
 

Insulin aspart "'00 iu/", mL solution for injection, sn mL
 

Ill. ~Elfl1 Insulin aspart "'00 iu/", mL solution for injection, '" mL 

m.	 "Il11iUJ,j,itr.hi 
I!J. '" ~tJ LL1.J1.J LtJ\J,m~z~l!Jl., tJ~ll'1'llm{!l ';1'\.1i'1.JCIlI 

I!J.I!J "'\JtJ~ZmJ1.J tJ~zna1.Jll'b!J~1!Jl Insulin aspart "'00 IU/mll\J'U\Jlll11.J1~~ '" ml 

I!J.O'1 111'll\JZ1.J~~~ 1.J~~~1\J'\.1~1l1ll!J1CllItJ~11'1'llm{<l tJ~~J1\l1~ 0'1 ml ~~1i~1~ri'1.J Insulin pen 

l~1)[h~m~lz,,~
 

10.": jj'ltJmruL~1l1icllI!J1 Insulin (insulin pen LI.~:: pen needle) ,jl\J1\JL-rifl~'I'la ~~iJ
 
I!J.":.'" tJlnmcllI!Jlii\J'lli\\J (insulin pen)
 

~ ~ (
I!J.":.I!J L'U~illllfll pen needle)
 

- ~::1i~<l!Jl ",utJ~::n<l1.J~' !J1';lA'll LI.~ zml~LI.Hr\JNii\l11\Ja\Jen!IL~'U~Nii\l1 LL~::
 
L~'UVI:: L,j!Jull1"1i'1.J !J1111)[1WtlIIIL'l\J1.JU1.J ~~ ~li'ru'l1
 

,	 II.... .. ... ...l II , .1 
- 1.J \J/11'll\J::\J ~ ~~!J1 atn~\J1l!J \l11l~~ ::\j'll1l!J1~~ 1l'll1lVll~ m~ l'Il.,1\Ju ~ Zna\JLL~ ::'UU1III 

l'I11~ LL~~'Ua~ !J1L~'U~Nii\l11Ui\J1l1 !l11''li'IlIL'l\J 

0'1.	 "I111i1111J"'VI1~L- 'VIfl\Jfl
N~n1~m1'l'iLml::\ol"lru/11'I'HtJ\JltJ\l11~ finished product specification LI.~:: drug substance 

specification \l11~~1 fl~::Lii!J\j)'ih~ fi1~ ~~ hi''lIIIVI::L,juu~ 1l';1,Jn~l\J l'Iru::m~~ n1~ 1l1~1 ~ ueeu1 m::VI~1 ~ 

"151~ru'1'U 

O'1.1Il Finished product specification 
w 

'lJEI Test Items Specifications 

Q'l.m.(i) Identification Complied with finished product specification 

0'1. '" .I!J Assay "'0.0% - "''''0.0% of the Labeled amount of Insulin aspart 

Q1.m.Q1 pH ";.I!J -,,;.b 

0'1."'.": High molecular weight proteins Not more than "'.tt% 

O'1."'.tt Related protein 

- BI!J<iisoAsp insulin aspart 

- Each other protein 

Not more than 1!J.<t% 

Not more than tt.O% 

O'1."'.b TotaL zinc ",b.O'1 - 1!J":.tt rncg/rnl 

0'1."'."; Preservative Complied with finished product specification 

<n."'.<i Bacterial endotoxins Not more than <io IU/",oo units of insulin aspart 

<n."'.'" Sterility Complied with finished product specification 

~ ~ 
................."."1 tJ~::51un~'1Jm~ .......................................m~~n1~ .......................................m~~nl~ 

(Ul~'ll~~llIl ~i'.,-nfllU1~1'l) (Ul!JL1'I "LVIi) (U~.,l'mwli'., ij~m~m~f'i~!) 

~fljiin"'flj.LCl't,.~il~m 

Insulin aspart 100 lull mL solution for injection, 3 mL "Il', 1/3 



• • 

1Il.l11 Drug substance specification 
•'IIil Test Items Specifications 

Q'1.1!l. Cil Identification Complied with drug substance specification 

<n.I!:>.1!:> Assay ":0.0% • Ciloct.O% of the labeled amount of Insulin aspart 

<n.I!:>.<n BI!:>~isoAsp insulin aspart Not more than Cil.O% 

<n.I!:>.ct Loss on drying Not more than CilO.O% 

<n.I!:>.<t Sulfated ash Not more than \).0% 

<n.I!:>.\) Bacterial endotoxins Not more than CilO IU/mg 

'1UI1!JL\'I'l mriJ~'il~'Vna iiEJ'ULI.~~m'L 1'U (waive) m,m1'ili11l\J1Lm1~'vh1EJm,1~ l-.1~'ULLi1~~L1lni11' 

...,l1'n3i1'U~~n~11itt~f\J1l'imi~1EJ 
- Drug substance specification Yl'il1,ru1'il1nl\J'iLfl'1~"''lIV~~l'lil., drug substance ...,i1l 

1\J'iLfl'1~'" drug substance 'lI1l~~l'lil\llV1';1L~'il~tI il,j'\Jl~il,j'\J...,i1~ 1~tJijm'IJl'1'il'iLm1~"'fl'\J'Vlmhii1l~ri1""'U~ 

01	 1 0111:. L~il'U 'IIil'U"1 
·~ oX ~ • ~ 01. '1" 1 ... ( , <t.Cil L1lni11~m, l~'\J1l'i'l!11Jl'll'U'VI~L\JV'U"1'\JtJ1LYl1l'il1""'U1tJ 'Uu'~L'VI1'l 'VItJ LLll~.,1LL~~ declare) LL""ll~l'llllJl 

1 ,.$ 'I,J .x .... 0"'" (	 • , ~ 
It.Cil.Cil \J.,1fl'l!m''lI'U'VIliL\JtJ'U1Jl1~\JtJ1 'VItJ.1!:> 'VItJ.<n 'VItJ.<t LLll1LLlJlmru) 

0 .:: ....	 ..l... ell "' ... 

It.Cil.1!:> 1\Jfl1'l1V'lI'U'VIli L\JtJ'U 'VI tJ .Cil/tJ.Cil 'lItHtJ1'VI Li1'U1l'1fl1 Yl,mJ~1tJllliL1ltJ ~""1'l11l m'fl1\J fl~flrufl1Yl

'lIV~l'lilIJlJiru.;jIJl1~~;f'U'VI~ L{j tJ'U (finis hed product specification) Ll.llli;(1lri1""'U~f'lrufl1Yl'll1l~i., ~ ~\J 
(drug substance specification) mriJ~v~,~",,11~m'LtI~tJ'ULl.tlll~Ll.m'llLYi~L9i~'il~Il11l~LL'U\JL1lni11,m, 

'lI1lLl.m'll (tJ.lt) ~1Yl'S'1l~ finished product specification LLll~/...,i1ldrug substance specification 

1~tJ'lImLm'llri1l'Ui'UtI,~ml'ltl~~mm1fl1aL~n'VI,mjm'LLlllil~hn'UI!l ;j ru i'UtI,~ml'ltl,~mm1fl1 
... .. .. t' 

ma n'VI'1l'Una 

1t.1!l L1lni11,i'\J '1l~~1m3i1'U m'l'lillJl tJ1 

<t.I!:>.Cil mriJ~tJ1l'lillJll 'UtI,~ L'VIi'll'VI tJ ~l'lillJlll11l~ii';1 L'U1fl1Ylri1tJ'V"r~ii 1li'\J'1l~~11Jl ~1'i1'Um,l'l illJl tJ1., 1~ 
•	 Q 

...,l1'mnru.;jLl.ll~16m,~m'Um'l'lil.,tJ1 GMP-PICIS ...,~mYitJ\JL'Vh 'lI1l~m~'VI'1~l'I11i1~ru~'lI l'U'VI~1~tJ1~ 
Ll'I'U1l'll1tJ il,j'\Jri1'l~1Jl1~'1l\J m'IJl'1'ill'l1l\Jl~tJijl'lllm,i'mm1i~i'UtI,~ ml'ltl'lim ~~1fl1ii L~n'VI'1lij ni 

<t.I!:>.1!:> mriJ~ LtI'UtJ1U1L;(1'il1n~h~tI~::L 'VI 1'1 lil'lillJlll11l~ij';1 L'U1fl1Ylrl1 tJ'VI,r~il1li'\J'1l~~11Jl 'li1'Um'l'lillJl 
•	 Q 

tJ11Jl11.1...,l1'mnru.;jLLll::16m,~m 'Um'l'lillJltJ1 GMP-PICIS ""~1l US cGMP 'lI1l~tI'li L'VIl'l~l'lil"il,j'\Jri1'l~ 

1Jl1~'1l\Jm'IJl'1'ili11l\J1~tJijl'lllm,i'\J'1l~1i~1'UtI,::ml'ltl,::mm1fl1aL~nm1lijm, 
.,j 

It.<n	 L1lnl'l1'f'lrufl1Yl'll1l~tJ1'V1 Ll'I'U1l,1fl1 

<t.<n.Cil l'lllm'lJlml1Lfl'1~"'f'lruJl1Yll'lilIJlJiru9i'llm~l'lillJl (certificate of analysis)l'UtJ11lJ~"~LtllJ';11l!h~ 
It. <n.1!l l'lll m'lJl'1'il1Lm1::"'f'lrufl1YlllJl~~\J'lI1l~ll11 tJ1 ';111'l! (drug substanee) ittonlJm'l'lillJltJ11lJ~ 
"~LtllJ ll111l ~1~~~'lIm~l'lillJl tJ1ua ~~l'lillJlllJlll~\J 

"II'	 ... .. ( )FJ rutm'UJ01'I OJ'y1)J1'J f1ruil n'rlru~ LIl"1li1l1N L1'1lDru!1!!1 

~	 ri. ................1':"~ tI'1li61lJ(m~ m, .......................................m'~m' ....................................... m'~OJ' 

(lJ1~'llllllI'J1 'ili'i1W\1lllJ1~f'l) (lJ1tJLfl ~L'VIi) (~i111Yl~Jii1 U~~1f'!~f'li'~ 

~ru~n1ffiJ1l LQ"'1t1J£l~fJ1
 

Insulin aspart 100 iu/l mL solution for injection, 3 mL ~,r1 V3
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'llllil
~ 

n1:flll::LQ'1'11::'11 (J ~ t/1 

Insulin glargine .00 iul. mL solution for injection, III mL 

e. ~(Jt/1 Insulin glargine lilOO iullil mL solution for injection, III mL 

la. 'llllfl~,j;ji1hI 
l!J. lil ~tI LL\J\J d~J'LJi'l1~l'l::l'l1!Jti'l tI~11'1'iJ1m~<I ';1'\ol~\Jiilil 

l!J.1<> "''LJtI~:m(J\J tI~::m)\J~1!J9i1!J1 Insulin glargine lilOO IU/ml t'LJ'IJ'LJ11i1\J~~'l III ml 

1<>.111 111'IJ'LJ::\J~~'1 \J~~'lt'LJ'\oll'l<l1il!J1iililtl~11'1'iJ1m~<I tI~~1111~ 0'1 ml ~~ti'~111ti'\J Insulin pen 

1~<I~1~ L'\ol~1::i'l~ '\ol~<I\J~~'ll'LJtl1nn1';1'\olf\J\J~~'l!J1'Wi'(J1Iiilil 

1<>.1t	 n~ru!J1\J~~'l1 'LJ'\oll'l<l1il!J1iililtl~11'1'iJ1m~<I 1li'<I~jj~tlmclL ~<l1iiilil!J1 Insulin -;J1'LJ1'LJL';;!J~'W<I 9i~iJ 
I<>.lt.<il tl1nn1iilil!J1~'LJ'Ilfi'LJ (insulin pen) 

l!J.lt.1<> L~~iilil!J1 (pen needle) 

- ~::1.j~<I!J1 "''LJtI~::nlJ\J9i, !J1';1f1''lILLl'l::f'I11~ LL~~1'LJ~ fi 11I1'LJ~'LJ <l1!1 Ll'l'IJ~~ii 111 LLl'l:: 

Ll'l'IJ'VI:: Lij!J'LJPi'1f\J!J1H<I~WaIilL 'iJ'LJ\J'LJ\J~~'lJi' ru" 
, ...... ..,j	 .. ..,j .... , .1 

- \J'LJ111'IJ'LJ::\J ~ ~'l !J1lJ!J1~'LJ lJtJl1IlJ ~~ ::1.j'IJ<I !J1'\ol~ <I'll<I'VI1~ m ~ I'll i'l1 'LJ u ~:: n lJ\JLLl'l::'IJ 'LJ1iii 

1'11111 LL ~~'lJm!J1Ll'l'IJ~~ii 11I1'LJ~'LJ<l1!1 Hilil L'iJ'LJ - .Ill. 'llllfl~\J"'VI1~L'VIIlUfI 

~l'ln1~m1'iJ1Lm1::\.\"lru111'WLtJult1111111 finished product specification uae drug substance 

specification 11I111~1!J l'l:: Lfi!Jlilih~l'i1~ ~~llli''iJIiI'VI::Lij!J'LJ~ <I';1,j'n~ 1uflru::m~1I rns lJ1'\ol1 ~ LLl'l::!J1 m::'VI~1~ 

i'l101~ru.,'IJ, 

III .. Finished product specification 

06<1 Test Items Specifications 

Ill. lil.lil 

O'1.lil.1<> 

bI'l.(j').bI1 

O'1.lil.1t 

"'.lil.ct 

1Il.<il.b 

1Il.<il."; 

",.<il.~ 

Identification Complied with finished product specification 

Assay ~ct.o% - liloct.O% of the labeled amount of Insulin 

glargine 

pH O'1.ct - It.ct 

Limit of high molecular weight proteins Not more than 0."'% 

Related protein I 

- Any individual related protein Not more than o.et% 

- Total related proteins Not more than 1<>.0% 

Zinc content Complied with finished product specification 

Bacterial endotoxins Not more than ~o IU/liloo units of Insulin glargine 

Sterility Complied with finished product specification 

0....	 .... "( )
l'Iru::m'lI01'01'11lJliltlWl!n",ru:ailyn::'lJlJ~L?,!!Dru!!fl1 

~ .............'!'::c::.\ th::01'LJm~1I01~ .................~ m~lIn1~ .......................................m~1I01~ 

('LJ1~'IJl'll'l1il1 'iJfil";PlJ'LJ?~I'l) (U1tJLl'1 1l~'VI'i) (trnil11Yl'lWiil il1J1l1,,!m~l'lf~) 

~llJ~n1;tlj"IQl'i1"'lJD~~1
 

Insulin glargine GlOO iulGl mL solution for injection, sn mL ~,r1 1/3
 



1Il.m Drug substance specification 
~ 

'l<J Test Items Specifications 

"'.1<>.'" Identification Complied with drug substance specification 

"'.1<>.1<> Assay "'a::.o% - ..,oct.o% of the labeled amount of Insulin 

glargine 

",.Ie>.", Limit of high molecular weight proteins Not more than 0."'% 

"'.\!>.a:: Related protein 

- Any individual related protein 

- Total related proteins 

Not more than o.ct% 

Not more than ..,.ct% 

",.Ie>.ct Water Not more than «:.0% 

"'.Ie>.b Bacterial endotoxins Not more than ..,0 IU/mg 

'I'IlJ1VL'I'I'l mrii~'\lIil'lltL U!J1JLL~~m~L 1'U (waive) m~I1I~1'\l"!Ju'iLmlt1-i~lvm~11i1 1~~'UL~"IiI~L!Jn"l~ 
'I'I~nJ1'U~~nci11vh~~u<J~~~1V 

- Drug substance specification ~'\l1~rul'\lln1u'i~mlt1-i'lJ<J~~~iil1l drug substance 'I'I~<J 

1\J1Ll'mt1-i drue substance 'lJ<J~~~iiI1lV1Ih~'\l~tI ilU\J11i1Ilu\J'I'I~~ 1\i1viim~I1I~1'\l1~I'1~lt1-iI'1~\J'IImhlj'<J~nl'1'1'U1iI 
:) \l \l • 

.. ~ .. 
<to L~<J'UL'lIl'U"I 

~ .~ J ~ • ~ ... '1 tI 1" )' ~ ct..., L<Jn"1~n1~Lm\J<J~lI!ll11'lJ'U'IItL\JV'U11I1~\JV1LYl<J'\l1'1'1'lJ1V 'U ~tL'II1'I 'IIV LL"t"lLLIiI~ (declare LL'I'I"~~"I'I 

ct."'.'" t\J~ll'i'lI!m~t'U'IIt~,jv'U~hi'\JV1 ('VIv.\!> 'IIV.'" 'IIV.a:: LLII1L1l11'mrii) 
o .3 ... c.I II ....... II
 

ct...,.\!> t \J 1'11'lJ<J'lJ'U'IItL\J V'U '11 V...,Iv..., 'lJ<J~ Vl'11 L"'U<J~11'11 Yl~ <JlJ~l v., tL<J VIiI'I'I1'lJ <J rns1'11\JI'llJ"lrumYl 

'lJ<J~~iil1lzi'ru"11I1lJ~;f'U'IItL,jV'U (finished product specification) ~L"t')<J nl'1'1'lJIiI"lrumYl'lJ<J~ 11111)fi\J 

(drug substance specification) mrii~<J ~~t~ri1~ rmLtI~ V'U LItI.,~ Llnt'lJL~lJL~ lJ'\l tll1<J ~ LL'U\J L<J n"l~ m~ 
'lJ<JLLnt'lJ (V.cr) lJ1Yl~<JlJ finished product specification LI"t/'l'l~<Jdrug substance specification 

1Ii1v'lJ<JLLnt'lJ rl<J 'Ui'Uti~tn1I'1t1~t m1iI~11'11li L~ n'll1<JijmlLL"t1~1LIi'U Ie> iJ ru i'Utl1t n11'1t1~tmm11'11 
... Illl ... tm.,nm<J 'U na
 

ct. Ie> L<J n"1~~\J~<J~lJ1111~li1'Um~~iil1l V1
 
~ 

ct.le>.m n~rii~v1 ~ii11l1 'U tI~t L'Ill'll'11 v ~~iil'lll1<J~ii~1 L'U1mYl'11 V'I'I,r~~ <Ji'\J~<J~lJ1I111J1'U m1~iil1l V11111lJ 

'I'I~mnru"LI"tl~m~~m'Um~~iiI1lV1 GMP-PIC/S 'I'I~mViv\J~vl1 'lJ<J~n1t'll11~"liJ1~ru'1'lJ 1'U'I'IlJ1Ii1v1~ 
~"'U <J'lJ1V il U\Jci1'1\ill1I1lJ ~ <J\J rm111 ~1 '\l" <J \J11i1 vii~., n1~i'\J ~ <J ~ ii~i'UtI~ t ml'ltI~t m \iI~11'11li ~~ n'll1<Jiin., 

ct.Ie>.\!> mrii~ L;J'Uv1,h,)1'\l1n1li1~tI ~t L'111'1 ~~iil1lll1 <J ~ii~1 L'U1mYlri1V'I'I,r~~<J i'\J~<J~lJ11111li1'U m1~ iil1l.
 ~ 

V1I111lJ'I'Ili'mnru"LL"ti~m~~m'Um~~iiI1lV1 GMP-PIC/S 'I'I~<J US cGMP 'lJ<J~tl1tL'III'I~~iil1lilU\Jci1'11i1 
11I1lJ~ <J \J n1111111'\l" <J \J11i1 vii~., rm ~\J 1<J~ ii~i'Utl1t ml'ltl1tm1i1111'111i ~~ n'111<Jiin., 

~ r",.
................~ tI~tti1'lJm~lJn11 .......................................m1lJn1~ .......................................m~lJn1~ 

('lJ1~~IUll'n '\l'i'''';PlI'lJ1~1'!) ('U1VLI'1 '1L'II1l ('lJmTm~" iilJlJ1l'llmM~) 

~rull'mlru.~QI1'.~'H~' 

Insulin glargine .,00 iu/., mL solution for injection, sn mL ,.,,j', 2/3 
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£1£ L,ttH. lW lJ) 'UO!lJa(Ut JOJ uournos lW (OInt OOf!) aU!aJela unnsui 

L~~e~'L",m.ruI'LU,\lrul.i 

(Ikl"M.l!i.lLMG ~~M.tL~l1\) (~l},1tlI,j11lL11.) (l"~t11.Mk'-~k~ L~~~Il.~L11.) 

tLUlttW······································· tLUlttW···············~················ tLUltttu11.LQlltl'·················(M.;;j··············
"""N 

(C~) IlOroU~t1N3~;;C"'"t!1ilnmu~roblilrULCU~Curt~W~rol;l 
,,,, ,. 0 

jlU GGtl},U~1@LI.ILt~tu:ltI'Io6LU:ltl'11.,\-n.G~ U'" L~ t1:lll:lt11.t Lr<:l~"tLI1.LGt LUrtttu:lrtll.l 

ru ~ U.(\L!lll ~111. ~ 11 ~ 1U11 ~ 1UU~,\-:l t I'l!~ L10 jbrtl,V III ~ t;1 Lrtl u, ~ ~ 11k flt~ l},~ 11. t~ ~ Gfl,t LUll. Lt 11 t fll1. ;.0';:> 

L1ll1kJil*rltl:'~G!"ll,V~G~l'ltLtl.l:lI,lTl~t;1£l},~:ltI'G!l'~t;1~Jo!~LG~jbrtl,VIll~t;1UL~MWrtlt.JLl1.iblll1MQlW ;!J'~';:> 

11 Lfl,:l~G~:l~Libib~~Gfl,L~t 1~tp.11.t 

L1l:l~" tLI1.LGt LUIt ttU:lrtll,j 11.L ~ U11.L " 11 ~l~L ~ III ~ Gl},UL~11.I.II1U1U11t 1UU11.~ 11.Il.L10IAortll!III ~ t;1 ru su W·~'J>
",f' ... p,", "" It- ,,,,."" 

~n.v.L~G~11.L!rtIllLltItLllll't11.1J1flUll},M"tLU}Ill~LIo6Llll},~lttuUL~~L1lj1:lLtI.l1~~ttIllIt~tLU~t;1Qltu"I'~'J>
 

fl,tlrtltL!lL~ttl},:ltull~lGIl.Ill~tLUGtl1. C, l},MWfl,~lllfl,1 III II.1I11ll:ltltttGIl.~ ~tLU Gtl1. Illtl1.~~I1~:lt

,r'" "" I"" ,. 'r'" P""'''' 
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ใบเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  

เรียน .........................(ระบชุื่อต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)......................... 

 ๑. ข้าพเจ้า.................................... ......(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน) .......................................... 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..................... ถนน...............ต าบล/แขวง...................อ าเภอ/เขต...................  
จังหวัด.....................โทรศัพท์............................โดย....................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคล
ธรรมดาให้ ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า....................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา )......................อยู่บ้ านเลขที่
..........................................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 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ 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 



 
สญัญาจะซ้ือจะขายแบบราคาท่ีไม่จาํกดัปริมาณ 

 
สญัญาเลขที…่……………… 

สญัญาฉบบัน้ีทาํขึน้ ณ………………………….ตาํบล/แขวง………………………อาํเภอ/เขต………
จงัหวดั………………เมือ่วนัที…่…….เดอืน…………..พ.ศ……………ระหว่าง………………….โดย………………ซึง่ต่อไปใน
สญัญาน้ีจะเรยีกวา่ “ผูจ้ะซือ้” ฝ่ายหน่ึงกบั…………..ซึง่จดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคล ณ……………..…………..มสีาํนกังานใหญ่อยู่
เลขที…่…………ถนน……………ตาํบล/แขวง…………………..อาํเภอ/เขต……………จงัหวดั……………..
โดย……………….……ผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลปรากฏตามหนงัสอืรบัรองของสาํนักงานทะเบยีนหุน้สว่น
บรษิทั………..................ลงวนัที…่….(และหนงัสอืมอบอาํนาจลงวนัที…่……………….)* แนบทา้ยสญัญาน้ี (ในกรณีทีผู่จ้ะขาย
เป็นบุคคลธรรมดาใหใ้ชข้อ้ความวา่…………………อยูเ่ลขที…่……ถนน………ตาํบล/แขวง…………อาํเภอ/เขต…………….
จงัหวดั…………..)* ซึง่ต่อไปในสญัญาน้ีจะเรยีกวา่ “ผูจ้ะขาย” อกีฝ่ายหน่ึง  คูส่ญัญาไดต้กลงกนัมขีอ้ความดงัต่อไปน้ี 

 
ข้อ 1.  ข้อตกลงจะซ้ือจะขาย 
ผูจ้ะซือ้ตกลงจะซือ้และผูต้กลงจะขาย…..…………………………..ตามเอกสารรายการ 

สนิคา้และราคาต่อหน่วยแนบทา้ยสญัญาน้ี ตามจาํนวนทีผู่จ้ะซือ้จะสัง่ซือ้เป็นคราวๆ ไป มกีาํหนดเวลา……..…………..เดอืน 
นบัตัง้แต่วนัที…่…..เดอืน………….พ.ศ……….จนถงึวนัที…่……..เดอืน……..พ.ศ…………..เป็นราคาทัง้สิน้ประมาณ………
บาท (…………….)ซึง่รวมภาษมีลูคา่เพิม่ตลอดจนภาษอีากรอื่น ๆ และค่าใชจ่้ายทัง้ปวงดว้ยแลว้ตลอดอายุสญัญานี้ ผูจ้ะขาย
รบัจะจดัหาสิง่ของทีจ่ะขายตามวรรคหนึ่งเตรยีมไวใ้หแ้ก่ผูจ้ะซื้อไดอ้ยา่งเพยีงพอตามจาํนวนทีคู่่สญัญาไดต้กลงประมาณการไว้
ในภาคผนวก 1 แนบทา้ยสญัญาน้ี แต่ผูจ้ะซือ้อาจสัง่ซือ้จรงิมากหรอืน้อยกวา่จาํนวนประมาณการดงักล่าวกไ็ด ้
 
 ข้อ 2. การรบัรองคณุภาพ 

ผูจ้ะขายรบัรองวา่สิง่ของทีจ่ะขายใหต้ามสญัญาน้ีเป็นของแท ้ของใหม ่ไมเ่คยใชง้านมาก่อนไมเ่ป็นของเก่าเกบ็ทัง้มี
คุณภาพและคุณสมบตัไิมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสญัญา…………… ในกรณีทีเ่ป็นการซือ้สิง่ของซึง่จะตอ้งมี
การตรวจทดลองผูจ้ะขายรบัรองว่าเมือ่ตรวจทดลองแลว้ ตอ้งมคุีณภาพไมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนดไวด้ว้ย 
 
 ข้อ 3. เอกสารอนัเป็นส่วนหน่ึงของสญัญา 
 เอกสารแนบทา้ยสญัญาดงัต่อไปน้ีใหถ้อืเป็นสว่นหน่ึงของสญัญาน้ี 
 3.1 ผนวก 1…………………(รายการพสัดุและราคาต่อหน่วย)…………………… จาํนวน………………….หน้า 
 3.2 ผนวก 2………………….(รายการคุณลกัษณะเฉพาะ)………………………… จาํนวน………………….หน้า 
 3.3 ผนวก 3…………………..(แคตตาลอ็ก)………………………………………. จาํนวน…………………..หน้า 
 3.4 ผนวก 4…………………..(แบบรปู)*…………………………………………. จาํนวน………………..…หน้า 
 3.5 ผนวก 5…………………...(ใบเสนอราคา)……………………………………. จาํนวน……………………หน้า 
 3.6………………………………………ฯลฯ……………………………………... 
 
 ความใดในเอกสารแนบทา้ยสญัญาทีข่ดัแยง้กบัขอ้ความในสญัญาน้ี ใหใ้ชข้อ้ความในสญัญาน้ีบงัคบั และในกรณีที่
เอกสารแนบทา้ยสญัญาขดัแยง้กนัเอง ผูจ้ะขายจะตอ้งปฏบิตัติามคําวนิิจฉยัของผูจ้ะซือ้ 
 
 ข้อ 4. การออกใบสัง่ซ้ือแต่ละคราว 
 ผูจ้ะซือ้จะออกใบสัง่ซือ้สิง่ของในแต่ละคราวเพยีงรายการเดยีวหรอืหลายรายการพรอ้มกนักไ็ดใ้นปรมิาณแต่ละรายการ
คราวละอยา่งมากไมเ่กนิ…………………หรอือยา่งน้อยไม่ต่ํากวา่………………โดยจะระบุปรมิาณ สถานที ่และวนัเวลาทีผู่จ้ะ
ขายจะตอ้งสง่มอบไวใ้นใบสัง่ซือ้แต่ละคราว 
 
 



 
 ข้อ 5. การส่งมอบ 
 ผูจ้ะขายสญัญาวา่จะสง่มอบสิง่ของตามสญัญาใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ตามปรมิาณสถานทีแ่ละวนัเวลาทีก่าํหนดไวใ้นใบสัง่ซือ้แต่
ละคราวดว้ยค่าใชจ้า่ยของผูจ้ะขายเอง พรอ้มทัง้หบีหอ่หรอืเครือ่งรดัพนัผกูใหเ้รยีบรอ้ย ทัง้น้ี ผูจ้ะซือ้จะออกใบสัง่ซือ้จะออก
ใบสัง่ซือ้มอบใหแ้ก่ผูจ้ะขายลว่งหน้าก่อนครบกําหนดเวลาสง่มอบตามใบสัง่ซือ้ไมน้่อยกวา่…………….วนั 
 
 ข้อ 6. การตรวจรบั 
 เมื่อผูจ้ะซือ้ไดต้รวจรบัสิง่ของทีส่ง่มอบ และเหน็วา่ถกูตอ้งครบถว้นตามสญัญาและใบสัง่ซื้อในแต่ละคราวแลว้ ผูจ้ะซือ้
จะออกหลกัฐานการรบัมอบไวใ้ห ้เพือ่ผูจ้ะขายนํามาเป็นหลกัฐานประกอบการขอรบัเงนิ คา่สิง่ของนัน้ 

ถา้ผลของการตรวจรบัปรากฏว่า สิง่ของทีส่ง่มอบไมต่รงตามสญัญาและใบสัง่ซือ้ผูจ้ะซือ้ทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะไม่รบัสิง่ของ
นัน้ ในกรณีเชน่น้ี ผูจ้ะขายตอ้งรบีนําสิง่ของนัน้กลบัคนืโดยเรว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํไดแ้ละนําสิง่ของมาสง่มอบใหใ้หม่หรอืเพิม่เตมิให้
ถกูตอ้งตามสญัญาและใบสัง่ซือ้ ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของผูจ้ะขายเอง และระยะเวลาทีเ่สยีไปดงักล่าว ผูจ้ะขายจะนํามาอา้งเป็นเหตุขอ
ขยายเวลาทาํการเพือ่ลดหรอืงดคา่ปรบัไมไ่ด ้
 
 ข้อ 7. การชาํระเงิน 
 ผูจ้ะซือ้จะชาํระเงนิคา่สิง่ของทีค่ํานวณตามปรมิาณทีกํ่าหนดในใบสัง่ซือ้แต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยดงัระบุไวใ้น
ผนวก 1 แนบทา้ยสญัญาน้ี ใหแ้ก่ผูจ้ะขายภายใน……..วนันับแต่วนัทีผู่จ้ะขายไดแ้สดงหลกัฐานการรบัมอบตามขอ้ 6 ใหแ้ก่ผูจ้ะ
ซือ้ 

 
ข้อ 8. การรบัประกนัความชาํรดุบกพรอ่ง 

 ผูจ้ะขายยอมรบัประกนัความชาํรดุบกพรอ่งหรอืขดัขอ้งของสิง่ของตามสญัญาน้ีเป็นเวลา………ปี…….เดอืน นบัแต่
วนัทีผู่จ้ะซือ้ไดร้บัมอบ โดยภายในกาํหนดเวลาดงักลา่วหากสิง่ของตามสญัญาน้ีเกดิชาํรุดบกพรอ่งหรอืขดัขอ้งอนัเน่ืองมาจาก
การใชง้านตามปกต ิผูจ้ะขายจะตอ้งจดัการซ่อมแซมหรอืแกไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชก้ารไดด้ดีงัเดมิภายใน……...วนั นบัแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้จากผูจ้ะซือ้โดยไม่คดิคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้สิน้ 
 
 ข้อ 9. หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 
 ในวนัทาํสญัญานี้ผูจ้ะขายไดนํ้าหลกัประกนัเป็น……………….เป็นจาํนวนเงนิ……………..บาท
(………………………..) ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ……….(………..%) ของราคาประมาณการตามขอ้ 1 มามอบไวแ้ก่ผูซ้ือ้เพือ่เป็น
หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาน้ี หลกัประกนัทีผู่จ้ะขายนํามามอบไวต้ามวรรคหน่ึง ผูจ้ะซือ้จะคนืใหเ้มือ่ผูจ้ะขายพน้จากขอ้
ผกูพนัตามสญัญาน้ีแลว้ 
 
 ข้อ 10. การบอกเลิกสญัญา 
 เมื่อครบกาํหนดสง่มอบสิง่ของตามใบสัง่ซื้อ ถา้ผูจ้ะขายไม่สง่มอบสิง่ของทีต่กลงขายใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้หรอืสง่มอบไม่
ถกูตอ้งหรอืไม่ครบจาํนวน ผูจ้ะซือ้มสีทิธบิอกเลกิสญัญาณทัง้หมดหรอืบางสว่นได ้
 ในกรณีทีผู่จ้ะซื้อใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาผูจ้ะซือ้มสีทิธริบิหลกัประกนัหรอืเรยีกรอ้งจากธนาคารผูอ้อกหนังสอืคํ้าประกนั
ตามสญัญาขอ้ 9 เป็นจาํนวนเงนิทัง้หมดหรอืแต่บางสว่นกไ็ด ้แลว้แต่ผูจ้ะซือ้จะเหน็สมควรและถา้ผูจ้ะซื้อจดัซื้อสิง่ของจากบุคคล
อื่นเตม็จาํนวนหรอืเฉพาะจาํนวนทีข่าดสง่ แลว้แต่กรณี ภายในกาํหนด………เดอืน นบัแต่วนับอกเลกิสญัญาผูจ้ะขายจะตอ้ง
ชดใชร้าคาทีเ่พิม่ขึน้จากราคาทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาน้ีดว้ย 
 
 ข้อ 11. ค่าปรบั 
 ในกรณีทีผู่จ้ะซื้อไมใ่ชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาตามสญัญาขอ้ 10 ผูจ้ะขายจะตอ้งชําระคา่ปรบัใหผู้จ้ะซือ้เป็นรายวนั ใน
อตัรารอ้ยละ……….(…...%) ของราคาสิง่ของทีย่งัไมไ่ดร้บัมอบนบัแต่วนัถดัจากวนัครบกาํหนดสง่มอบตามใบสัง่ซือ้จนถงึวนัทีผู่้
จะขายไดนํ้าสิง่ของมาสง่มอบใหแ้ก่ผูจ้ะซื้อจนถกูตอ้งครบถว้นตามใบสัง่ซือ้ หรอืจนถงึวนัทีผู่จ้ะซือ้ไดซ้ือ้สิง่ของตามใบสัง่ซือ้นัน้
จากบุคคลอื่น ในกรณีน้ีผูจ้ะขายยอมรบัผดิชดใชร้าคาทีเ่พิม่ขึน้จากราคาทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาดว้ยซึง่ผูจ้ะขายตกลงใหผู้จ้ะซือ้



 
หกัเงนิคา่ปรบัและราคาทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวจากราคาสิง่ของตามใบสัง่ซือ้คราวใดกไ็ดห้รอืใหผู้จ้ะซือ้เรยีกรอ้งจากผูจ้ะขายตาม
สญัญาขอ้ 12 หรอืจะเรยีกรอ้งจากหลกัประกนัสญัญาตามขอ้ 9 กไ็ด ้ตามทีผู่จ้ะซือ้จะเหน็สมควร 
 การคดิคา่ปรบัในกรณีสิง่ของทีต่กลงจะซือ้จะขายประกอบกนัเป็นชุด แต่ผูจ้ะขายสง่มอบเพยีงบางสว่นหรอืขาด
สว่นประกอบสว่นหน่ึงสว่นใดไป ทาํใหไ้มส่ามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบรูณ์ ใหถ้อืว่ายงัไม่ไดส้ง่มอบสิง่ของนัน้เลย และใหค้ดิ
คา่ปรบัจากราคาสิง่ของเตม็ทัง้ชุด 
 ในระหว่างทีผู่จ้ะซือ้ยงัมไิดใ้ชส้ทิธบิอกเลกิสญัญานัน้ ถา้ผูจ้ะซื้อเหน็วา่ผูจ้ะขายไมอ่าจปฏบิตัติามสญัญาต่อไปได ้ผูจ้ะ
ซือ้จะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญา และรบิหลกัประกนัหรอืเรยีกรอ้งจากธนาคารผูอ้อกหนงัสอืคํ้าประกนัตามสญัญาขอ้ 9 กบัเรยีกรอ้ง
ใหช้ดใชร้าคาทีเ่พิม่ขึน้ตามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาขอ้ 10 วรรคสอง กไ็ด ้แกละถา้ผูจ้ะซื้อไดแ้จง้ขอ้เรยีกรอ้งใหช้าํระค่าปรบัไปยงั
ผูจ้ะขายเมือ่ครบกาํหนดสง่มอบตามใบสัง่ซือ้แลว้ผูจ้ะซือ้มสีทิธทิีจ่ะปรบัผูจ้ะขายจนถงึวนับอกเลกิสญัญาไดอ้กีดว้ย 
 
 ข้อ 12. การรบัผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถา้ผูจ้ะขายไม่ปฏบิตัติามสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ กต็าม จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูจ้ะซื้อแลว้ ผูจ้ะ
ขายตอ้งชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้โดยสิน้เชงิภายในกาํหนด 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูจ้ะซื้อ 
 
 ข้อ 13. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยั หรอืเหตุใด ๆ อนัเน่ืองมาจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของฝ่ายผูจ้ะซือ้ หรอืจากพฤตกิารณ์
อนัใดอนัหน่ึงซึง่ผูจ้ะขายไมต่อ้งรบัผดิชอบตามกฎหมายเป็นเหตุใหผู้จ้ะขายไม่สามารถส่งมอบสิง่ของตามเงือ่นไขและ
กาํหนดเวลาแหง่สญัญาน้ีได ้ผูจ้ะขายมสีทิธขิอขยายเวลาทาํการตามสญัญาหรอืขอลดหรอืงดคา่ปรบัได ้โดยจะตอ้งแจง้เหตุหรอื
พฤตกิารณ์ดงักลา่วพรอ้มหลกัฐานเป็นหนังสอืใหผู้จ้ะซื้อทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีเ่หตุนัน้สิน้สดุลง 
 ถา้จะขายไมป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถ้อืวา่ผูจ้ะขายไดส้ละสทิธิเ์รยีกรอ้งในการทีจ่ะขอขยายเวลาทาํ
การตามสญัญาเพือ่งดหรอืลดค่าปรบัโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ ทัง้สิน้ เวน้แต่กรณีเหตุเกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของฝ่ายผู้
จะซือ้  ซึง่มหีลกัฐานชดัแจง้หรอืผูจ้ะซือ้ทราบดอียูแ่ลว้ตัง้แต่ตน้การขยายเวลาทาํการตามสญัญาเพือ่ลดหรอืงดค่าปรบัตามวรรค
หน่ึงอยูใ่นดุลพนิิจของผูจ้ะซือ้ทีจ่ะพจิารณา 
 
 ข้อ 14. การใช้เรอืไทย 
 ถา้สิง่ของทีจ่ะตอ้งสง่มอบใหผู้จ้ะซือ้ตามสญัญาน้ี เป็นสิง่ของทีผู่จ้ะขายจะตอ้งสัง่หรอืนําเขา้มาจากต่างประเทศและ
สิง่ของนัน้ตอ้งนําเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางเดนิเรอืทีม่เีรอืไทยเดนิอยูแ่ละสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามทีร่ฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูจ้ะขายตอ้งจดัการใหส้ิง่ของดงักลา่วบรรทุกโดยเรอืไทยหรอืเรอืทีม่สีทิธเิชน่เดยีวกบัเรอื
ไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการพาณิชยน์าวก่ีอน
บรรทุกของนัน้ลงเรอือื่นทีม่ใิชเ่รอืไทย หรอืเป็นของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรอือื่นได ้
ทัง้น้ีไมว่า่การสัง่หรอืสัง่ซือ้สิง่ของดงักลา่วจากต่างประเทศเป็นแบบ เอฟโอบ,ี ซเีอฟอาร,์ ซไีอเอฟ หรอืแบบอื่นใด 
 ในการสง่มอบสิง่ของตามสญัญาใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ ถา้สิง่ของนัน้เป็นสิง่ของตามวรรคหนึ่ง ผูจ้ะขายจะตอ้งสง่มอบใบตราสง่ 
(Bill of Lading) หรอืสาํเนาใบตราสง่สาํหรบัของนัน้ ซึง่แสดงว่าไดบ้รรทกุมาโดยเรอืไทยหรอืเรอืทีม่สีทิธเิชน่เดยีวกบัเรอืไทย
ใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้พรอ้มกบัการสง่มอบสิง่ของดว้ย 
 ในกรณีทีส่ ิง่ของดงักลา่ว ไมไ่ดบ้รรทุกจากต่างประเทศมายงัประเทศไทยโดยเรอืไทย หรอืเรอื      ที่มสีทิธิ
เช่นเดยีวกบัเรอืไทย ผู้จะขายต้องส่งมอบหลกัฐานซึ่งแสดงว่าได้รบัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการ
พาณิชยน์าวใีหบ้รรทุกของ โดยเรอือืน่ไดห้รอืหลกัฐานซึง่แสดงวา่ไดช้าํระค่าธรรมเนียมพเิศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดย
เรอืไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการพาณิชยน์าวแีลว้อยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่ผูจ้ะซื้อดว้ย 
 ในกรณีทีผู่จ้ะขาย ไมส่ง่มอบหลกัฐาน อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงักล่าว ในวรรคสองขา้งตน้ใหแ้ก่       ผูจ้ะซือ้แต่จะขอสง่
มอบ สิง่ของดงักลา่วใหผู้จ้ะซือ้ก่อน โดยยงัไม่รบัชาํระเงนิคา่สิง่ของผูจ้ะซือ้มสีทิธริบัสิง่ของดงักล่าว ไวก้่อนและชาํระเงนิค่า
สิง่ของเมือ่ผูจ้ะขายไดป้ฏบิตัถูิกตอ้งครบถว้นดงักล่าวแลว้ได ้
 สญัญาน้ีทาํขึน้สองฉบบั มขีอ้ความถกูตอ้งตรงกนั คู่สญัญาไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความโดยละเอยีดตลอดแลว้ จงึไดล้ง
ลายมอืชือ่พรอ้มทัง้ประทบัตรา (ถา้ม)ี ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยานและคูส่ญัญาต่างยดึถอืไวฝ่้ายละฉบบั 
 



 
(ลงชือ่)………………………..ผูจ้ะซือ้ 
(……………………………….) 

 
(ลงชือ่………………………….ผูจ้ะขาย 
(………………………………..) 

 
(ลงชือ่)……………………….…พยาน 
(………………………………...) 

 
(ลงชือ่)…………………………..พยาน 
(………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * เป็นขอ้ความ หรอืเงื่อนไขเพิม่เตมิ ซึง่สว่นราชการ ผูท้าํสญัญาอาจเลอืก ใชห้รอืตดัออกไดต้ามขอ้เทจ็จรงิ 



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันซองการซ้ือ) 

 
เลขท่ี.........................        วันท่ี........................... 

 
ข�าพเจ�า............(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).........สํานักงานต้ังอยู)เลขท่ี...............ถนน................ 

ตําบล/แขวง.............อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............โดย..................ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/ 
บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให�ไว�ต'อ..........(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)...........ดังมี 
ข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี..........(ชื่อผู�เสนอราคา)..........ได�ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดซ้ือ.......................... 
ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี.........................ซ่ึงต�องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวดราคา 
ต)อ...............(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)............เป4นจํานวนเงิน.........................บาท(...........................) นั้น 

 
ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกร�องของ................ 

(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)......................จํานวนไม)เกิน.................บาท (.......................) ในฐานะ 
เป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณี..............(ชื่อผู� เสนอราคา).................ไม)ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคา  
อันเป4นเหตุให�.................(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)..................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือชดใช�ค)าเสียหายใดๆ รวมท้ังกรณีท่ี...............(ชื่อผู�เสนอราคา)................ได�ถอนใบเสนอราคาของตน 
ภายในระยะเวลาท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู) หรือมิได�ไปลงนามในสัญญาเม่ือได�รับแจ�งไปทําสัญญาหรือมิได� 
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดย.........(ชื่อส)วนราชการ 
ผู�ประกวดราคา)..........ไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�.................(ชื่อผู�เสนอราคา)...............ชําระหนี้ก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช�บังคับต้ังแต)วันท่ี....................ถึงวันท่ี....................และข�าพเจ�าจะไม) 
เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. ถ�า....................(ชื่อผู�เสนอราคา)..................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข�าพเจ�ายินยอมท่ีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาท่ีได�ขยายออกไป
ดังกล)าว 

ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 
 

    ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

           (....................................................) 

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 



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 
 (...........................................................) 



บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 

� 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
 (...........................................................) 




