
ประกาศจังหวัดระยอง

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือเวชภัณฑ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จํานวน ๗ รายการ ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 จังหวัดระยอง มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จํานวน ๗

รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้ง

สิ้น ๔,๘๒๑,๖๐๑.๐๐ บาท (สี่ลานแปดแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหกรอยเอ็ดบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี

 

๑.  alfacalcidol ๐.๒๕ mcg capsule, soft, ๑

capsule(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๒๓๕๙๑๒)

[๒๓๕๙๑๒,alfacalcidol,๐.๒๕ mcg ฯลฯ]

จํานวน ๔๒๐,๐๐๐   เม็ด

๒.  alfacalcidol ๑ mcg capsule, soft, ๑

capsule(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๒๓๖๐๑๙)

จํานวน ๕๐,๐๐๐  เม็ด

๓.  calcium polystyrene sulfonate ๕ g

powder for oral/rectal suspension, ๕ g

sachet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๖๗๓๑๗๗)

จํานวน ๑๓๐,๐๐๐   ซอง

๔.  enalapril maleate ๒๐ mg tablet, ๑

tablet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๔๖๔๔๔)

จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐  เม็ด

๕.  enalapril maleate ๕ mg tablet, ๑

tablet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๔๖๔๙๒)

จํานวน ๒,๒๐๐,๐๐๐  เม็ด

๖.  hydralazine hydrochloride ๒๕ mg

film-coated tablet, ๑

tablet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๓๓๔๑๓)hydralazine

hydrochloride ๒๕ mg coated tablet, ๑

tablet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๘๒๑๒๒)

จํานวน ๔๕๐,๐๐๐   เม็ด

๗.  streptokinase ๑.๕ MU powder for

solution for injection, ๑

vial(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๒๐๘๘๐๒)

จํานวน ๖๐   vial
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                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัดระยอง ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๑.ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

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

ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ภ. ๒๔/๒๕๖๑

การซื้อเวชภัณฑ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จํานวน ๗ รายการ

ตามประกาศ จังหวัดระยอง

ลงวันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
 
                  จังหวัดระยอง ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 

๑.  alfacalcidol ๐.๒๕ mcg capsule, soft, ๑

capsule(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๒๓๕๙๑๒)

[๒๓๕๙๑๒,alfacalcidol,๐.๒๕ mcg ฯลฯ]

จํานวน ๔๒๐,๐๐๐   เม็ด

๒.  alfacalcidol ๑ mcg capsule, soft, ๑

capsule(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๒๓๖๐๑๙)

จํานวน ๕๐,๐๐๐  เม็ด

๓.  calcium polystyrene sulfonate ๕ g

powder for oral/rectal suspension, ๕ g

sachet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๖๗๓๑๗๗)

จํานวน ๑๓๐,๐๐๐   ซอง

๔.  enalapril maleate ๒๐ mg tablet, ๑

tablet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๔๖๔๔๔)

จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐  เม็ด

๕.  enalapril maleate ๕ mg tablet, ๑

tablet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๔๖๔๙๒)

จํานวน ๒,๒๐๐,๐๐๐  เม็ด

๖.  hydralazine hydrochloride ๒๕ mg

film-coated tablet, ๑

tablet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๓๓๔๑๓)hydralazine

hydrochloride ๒๕ mg coated tablet, ๑

tablet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๘๒๑๒๒)

จํานวน ๔๕๐,๐๐๐   เม็ด

๗.  streptokinase ๑.๕ MU powder for

solution for injection, ๑

vial(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๒๐๘๘๐๒)

จํานวน ๖๐   vial

 
พัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa6V8Xtu76YrUFM%2FM9K0DwwOBwhd2THzCzod%0AbcqXdMnKNx6QgMQel9ABDZ7s%2FinfmFp6MPQXkYw61v2xgDqPslu6bJ%2Fu9U6Z7gE9yERIhVQzMIdA%0Awl8rx1aIXTfyQAwxfdGMHa1Lu7bHYBCoK3n7cA20


                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก จังหวัด ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐    ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๑    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

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


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

ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๒    ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ 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) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน และหรือสําเนาใบอนุญาตนําหรือสั่ง

ยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้



                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ คลังยาและเวชภัณฑ โรงพยาบาลระยอง

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก จังหวัด ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

เวชภัณฑ (ยา) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา

หลักฐานดังกลาวน้ี จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน ตามที่ระบุในเอกสาร

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแตละรายการ โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย

พรอมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพื่อใชในการ

ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งาน

บริหารเวชภัณฑ ช้ัน ๓ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลระยอง 



                ท้ังน้ี จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช

แลว จังหวัดจะไมคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ

                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๒๔ กันยายน 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 กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา 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)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (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

จากเงื่อนไขท่ีจังหวัดกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     จังหวัดสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดัง

ตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของจังหวัด

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัดมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได จังหวัด มี

สิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ จังหวัดเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได

รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู

ยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน



งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

จังหวัด จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัด มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับ

ราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากจังหวัด

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอื่น 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 นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา

คาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอ

ไปน้ี

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          จังหวัด จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง



แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบส่ิงของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และจังหวัด ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว

                 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 นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

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

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ

ภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า

ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
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alfacalcidol o.lrlct' meg capsule 

G>. ~eH.I1 alfacalcidol o.lvct meg capsule 

lfl. f!Wfl11U~~1 1 tJ 
~ 

b U'WEJ1 b~Vl~'DV11''U'lh~'VlTU 
lv.tv ?i1'W1.h~f1€l'U 

tv.m [)1~'W~'Ucaca~ 

'lh~f1€l'U~1EJ~1EJ1 alfacalcidol o.tvct meg lu <9> L~Vl 

ucaca~ 1 'Wbb~'lUVl?tti'Vl UB'ltl'Wf111:W~'W bb~~ucaca'ii1firusvluB'ln'Wbb?f'l 
~ ~ q 

' v ' 

- ca~'U~BEJ1 ?i1'W'lh~nB'U~1EJ1~1ri'rubb~~f111:Wbbca'l l'W~~~ l'W~'WB1EJ b~suVI~~~ bb~~ 
q v q 

b~SU'Vl~ L u EJ'W~11'u EJ1 11B 81-:J~Vl b'ii1'W'U'W'Ucaca~.tlrusvl 

- 'U'Wf11~'W~'Ucaca~ EJ1€l EJ1-:J1J €l EJ ~ B'lca~'U~€1 EJ1V!~€l~BV11'lf11ca~1 ?f'd'W'lh~ f1€l'U bb~~ 
q q 

SU'W1Vlf111:Wbbca'lSU€l'lEJ1 b~SU~~~~ l'Wi'WB1EJ 1l~Vlb~'W 
q 

Q./Q ""' m. flWfl1l'UlPIVJ1{1 b Vlfi'Ufl 
~ 

~~n1ca~ca1~lbf1ca1~~~ruf11'VHU'W1'\.J~1:W finished product specification bb~~ drug substance 

specification ~'l1~~Vl'Vl~ b u EJ'W~B~TWfl'l1'Wf1ru~ ncaca:w n1caB1V!1ca bb~~ EJ1 nca~'Vlca1'l?f1u1caru~su 
m.G> Finished product specification 

il 

Test Items Specifications eueJ 

(9) Identification Meet the requirement 

tv Assay ~o.o - <91<91o.o% of the labeled amount of alfacalcidol 

m Uniformity of dosage unit* Meet the requirement 

~ Disintegration Not more than mo minutes 

ct Microbial limit tests Meet the requirement 

m.lfl Drug substance specification : Alfacalcidol BP 
il 

eueJ 

(9) 

tv 

m 

~ 

Test Items Specifications 

Identification Meet the requirement 

Assay ~b'1i.o - <91otv.o% of the labeled amount of alfacalcidol 

Solubility Meet the requirement 

Related substances 

- Impurities A (trans- Not more than o.ct% 

alfacalcidol) 

- Impurities B (<91~-calcidol) Not more than o.ct% 

- Impurities C (triazoline Not more than o.cto/o 

adduct of pre-alfacalcidol) 

- Total impurities Not more than <9>.oo/o 

C? ....................................... fl'j''j':I.Jfll'j' 

('W1~?11lvtv1tJ-r~ru ~wh.J~~~'j') 

~ru~rn~HLJ~bu'Y'll~"VB'lE.Jl 

alfacalcidol o.\vtt' meg capsule 'VItJl <9>/m 

L---.......... g. ...................... fl'j''j':I.Jfll'j' 
('W1'l1'Win1 b~P~i'VlEJ1ncaru) 



'VI~1E.Ib'VI'! - *lX1~tl Uniformity of dosage units bb~~ Dissolution 11Xbb'W'Ubtln?l11bb?I~~11CJ~~b5CJ~~~n1'~ 

~11~1 bA11~,_,'VI1niJ1~ bb~~11CJ~~ b5 CJ~~ b tl'W~1 b~51J 1 i1 'W 1 'U COA 

- n1ru~~ ~Vl :au CJ'W bb ~~ n11 b l'W (waive) n11~11 ~?I tl'Ul bA11~,_,11CJ n111~ 1 iX~'Wbb?l~~ btl n?t11 

'VI~n~1'W~~n~11m~-rutl'W~~~1CJ 
~ , 

- Drug substance specification ~~11ru1~1n 1u1LA11~,_,51Jtl~~~~~ drug substance 'VI~tl 1 'U 

1 bf111~,_, druo substance 51Jtl~~ ~~~ t11?i1 b ~~1LJ QU'U 1~UU'U'VI~~ 1~CJijn11~11~1 bf111~,_,A1'UVlnlX1~tl~rl1'VI'W~ 
~ ~ ~ , 

d I 

cr. b.:JID'Wl~~'U ~ 

ct.(9) btl n?111n 11 1~ -ru tl'W ru 1~~'WV1 ~ b u CJ'W ~h-ru CJ 1 b ~ tl\l1V!'t..i 1 CJ 1 'W 'l.b~ b 'V1 ~1 V1 CJ bb~ ~?11 bb~-:1 (declare) bb 'VI~-:~ 
, QJ 

~~~ 

cr.(9).(9) 1u?i1fi'~n11~'WVl~buCJ'W~TruCJ1 (VlCJ.~ VlCJ.m VlCJ.cs:: bb~1bb~n1ru) 
<f.(9). ~ 1 u r1151Jtl~'WV1~ b u CJ'W V1 CJ. (9)/CJ .(9) 51Jtl-:J CJ 1~ b?I'W tl11A1 'V'l~tl:W11 CJ~ ~ bB CJ ~lX1~tl n11r11u A:WAru.n 1'V'l , , 
51Jtl~~~ ~.n ruo/1~1:w~~'WV1~ b u CJ'W (finished product specification) bb~ ~~tlrl1'VI'W~~ru.n 1'V'l51JB-:J1 ~~~'U 
(drug substance specification) n1ru~tl~1~'VIl1-:Jn11b LJ~ CJ'Wbb 'I.J~-:~ Lbm 51J b ~:w b~:W~~~B-:1 bb 'W'U LBn?111n11 

~ ( ) tJ Ql 51JBbbn b51J CJ.<f :W1'V'l1tl:W finished product specification bb~~/'VI1Bdrug substance specification 

1 ~ CJ 51J B bb m 51J rl B 'W 1 'W 'I.J 1 ~ n 1 ~ 'I.J 1 ~ n 1 ~ 1 1 f11 ~ b ~ n V1 1 BUn~ bb ~ ~ hJL n 'W ~ U ru 1 'W 'I.J 1 ~ n 1 ~ 'I.J 1 ~ n 1 ~ 11 A 1 
""..: ""' I( 

tlb~ n'V11tl'W n?t 

ct.~ btln?l11-r'U1tl-:J:W1~1~1'Wn11~~~ CJ1 
~ 

ct.~- (9) n1ru~ CJ1 ~~ ~ 1 'WU 1~ b V1 ~1 VlCJ ~~~ ~~ tl~ij?1'1 b 'W1.fi1'V'l~1 CJ'VItJ-:!~tl1''U1B-:!:W1~1~1'Wn11~~ ~CJ1~1:W 
~ ~ 

Vl~nLnruo/1Lb~~iTin11~m 'Wn11~~~CJ1 GMP-PIC/S 'VI~B LVJCJ'U b vh 51JB-:Jn1~'V111-:J?I1o11ru?t51J 1 'W'VI:W1~CJ1~ , 
b?I'W tl51J1 CJ uuu ~ 1?1 ~ ~ 1:W1tl'U n11~11~ ?IB'U 1~ CJij~~ n11-r'U1B-:~5-:~1'WLJ1~ n1~LJ1~ n1~11A1 ~ b~ n'V11Bi1 n~ , 
cr.~-~ n1ru~ b tl'WCJ1tJ1 b ~1'<\J1 n~1-:~'I.J1~ b Vl~ ~ ~~ ~ ~B-:~ij?i1 b 'W1.n1'V'l~1CJ'VIt1-:~~B-ru1B-:J:w1~"j~1'W n1"j~~ ~ 

~ ~ 

CJ1~1:W'VI~nbnruo/lbb~~iTin1"j~~1'Wn1"j~~~CJ1 GMP-PIC/S 'VI~B US cGMP 51JB-:JU"j~bVl~~~~~QtJ'U~1?1~ 
~ , 

d 
ct. m btl n?I11A ru.n 1'V'l51Jtl-:J CJ1'V1 b?I'W tl11A1 , 

ct.m.(9) ~~ n1"j~11 ~1 bA "j1~,_,Aru.n 1'V'l ~~ ~.n ruo/151JB-:J~ ~~ ~ (certificate of analysis) 1 'WCJ1~'W~~-:~ b tl'W , ~ , 
~1'€)~1-:1 

<f.m.~ ~~f11"j~11~lbf"l"j1~,.,~ru.n1'V'l1~~~'U51J'€)-:J~1CJ1?1'1fi'~ (drug substance) mm'Wn11~~~CJ1i'W~ 
~~bU'W~1tlCJ·1~~-:J51Jtl-:J~~~~CJ1bb~~~~~~1~t~~'U 

~ ~ , 
ct.m.m ~~n1"j~n~1 Long Term Stability ~~B~~1-:JB1~51JB-:JCJ1~~'WVl~bUCJ'W11n"jru~'WVl~bUCJ'WCJ1 
:w1nn11 ~ u 'VI~B~~n1"j~n~1 Accelerated stability n"jru~'WVl~bUCJ'WCJ11JBCJn11 ~ u 

....................... tR. ........... n'j'j:Wf11'j 

('W1~?111V!YlCJ1'~t1 ~'W5tJ~~~'j) 

rJru~n~ru~bQ~l~'IJe:J~E.Jl 

alfacalcidol o.lv<t meg capsule ·v'!'Ul lv/m 

............ (}!'::. .............. n'j'j:Wn1'j 

('W1-:~1'Wi.n1 b~~i'V1CJ1n"jru) 



ct.CS: ~T€l~1~tJ1 

ct.cs:.@) ~ b~'WeJ11f11~ eJ~~~~';m~1~tJ1eJ~1~u eJtJ m VIY1eJU')1~.0rusd ~~biJ'W~1 bb Vl'W bb~~N11 tJ(;l~ bB tJ ~ 1~ 
f1'j'U~1'W~1lJ~tl1VI'U~ 1 'W'\X1~e:J fltt.I~:Wtm~11 tJ ~1~~'W , 

ct.ct rn1tl1~tl'Wfltwfl1YW1~~~:WeJ'U , 
ct.ct.® tJ1~~-:J:weJu~eJ-:Ji1eJ1tJ1~m~,J'eJtJrr;h @) tJ truo:nni''W~-:J:wBu , 
ct.ct. ~ tJ1Vlf1~1~~~-:J:W'€l'U 'o;J~~eJ~~~~1 b 'W1fl1~~1 tJ 1 u1'u1eJ~~r;, f111~11'o;Jl bf111~~tJ1~'W~~~:W'€l'U , , 

q~ I 0 I Q.J I d I d I Q ~ I 

ct.ct.bll n1twV1VI'W1 tJ11eun11V11f111~:W~1 e:JtJ1~tJ1Vl~~:We:J'U b ~'€l~~~'j1'o;J1 bfl'j1~VIfltwfl1~ VI'W1tJ'j1eun1'j'o;J~ , , 
vi1vtoJ~~eJ~eJ~~ €l~1 e:1 ~1~ 1~ tJ ~~1tJ'o;J ~~ B~~~ tJ 1 b ~:WB n~1:w-;J1'W1'W~V1u1 tJ11eufl1'j~~~11'o;Jl bf111~~bb(;l ~ 

'IJ 

b tJ 'U ~ 1u ~ ~eu '€l'U fl11~ ~ 1 tJ ~ b~ tJ 1~ '€) ~1 'U n 11~ 11 'o;Jl bf) 11~ ~f) ru fl1~ f11tU ~Yl'Ul1 tJ 1 hi b tJ 'W1 tl ~ 1:W 
'IJ , 

f1rur;rn~ru~bQ~1~ vtthtJ11eun11~'€l~~1'W~VJB1~1uYi'o;J11tw1n11b~'W'€l11f11tJ1~~n~11~'€l~~~1tJbb(;l~/VI~'€l 
, 'IJ 

~~~~ 1 'Uf)#~~e:J 1 tl 
'IJ 

ct.ct.cs: ~~1 tJ'o;]~~ B~1u btl~ tJ'WtJ1b~e:JtJ11n~VI:w~B1tJ Vl~e:J b~e:J bn~n11b~B:w~n1~~1 tJtJ<j~ n111~ 61 nv'W 
'IJ , I 

tl1VI'U~ 1~tJhHh~B'W1~ 

ct.fl11 ~b~'U '€l11f11 ~'UtJ e:J:W~'o;J~ 1 ~V!tJ'd tJ'j1eufl1'j~e:JtJ1euiJ~ b~tJ1 tl'Wdfl1tJVI~~VIlJ~fl1'j~ ~flcW'W~UJf111tl'U~~1 tJ b~:W 'IJ 'IJ ..,o~ 'IJ 

.eli iJ ~ Q I 

Vl1eJ~~1tJ11tJ'€l'Ub~tJf1'€l'U 
'U 

ct.~ ~b~'W'€l11f11 (~~1tJ) ~'WtJB:W 1 ~tJflb~n~ruru1ne:J'Wf11'Utl1VI'W~ ~~d 
'IJ 'IJ QJ.., 

ct.~.@) n1ruV1u1 tJ11euf11'j~eJ~~ ncW''U~ru ru1fl1'j~ ~~e:J~1:WtJ1eu'W~ b~ tJ1 n'Wd 1~11';;;)~ b U'W n11~~~e:J~1:w 'U .., .., 

1~~'U~~VIl~ Vl~€lf111~~~€l~1:W'j~~'Ub~~ b~~~~fl1~~ b Vl~€lf111~~~'€l1~tJfl1~Vl<j1~~To1<jttJ~~ , , 
ct.~.~ n 1 ru ~ (;1 n 11 ~ :w ~ 11 ';;;) l b f) 'j 1 ~ ~ tJ 1 d ';;;) 1 fl fl 'j :w l V1 tJ 1 ~ 1 ~ ~ { fl1 'j bb Yl V1 ~1~ b tJ 'W 1 tl ~ 1lJ lJ 1 ~ 'j 'l1 'U , ~ 

~'€ltl1VI'W~ 

ct.~. btl n1ru~ ~ ~ i1 ru~ tJ 1eu'W ~.Q ~ n b~tJ n bfl'U~'W 'o;J 1flYl€l~~r;,1~ 1~ tJ~1oJ fl~1'W fl ru~ fl'j1:Wfl1'je:J1VI11bb(;l~ tJ 1 
'IJ 

1'W~1~b1(;11~'€l~~~~1'o;J~~'€)';;;)~~1tJ 
ct.~.CS: f11tU~'UD ruVI1 f) tt.lfl1~'o;J 1f1 ~~ ~ i1 ru~~ €11';;;)~~~(;1 ~Btl 'j~~V15~ (;1 bb(;l ~f111:Wtl (;1 e:J~iltJ ~ e:J ~D1 tJ~ 

QJ , 'IJ 

1~1'UtJ1 

ct.ct vttl1 tJ 11 eu n 11~ B ~ ~1'W ~ V1 B1~ 1u Vi 'o;J 1'j ru 1 ~ ~ ~ i1 ru ~ tJ 1~i1tl1 ~1~ ~ n b~ tJ n btl 'U ~'W 1~ tJ ~ 1\T n~1 'W 
'IJ 

f1ru~n11:Wf111€l1vt11bb(;l~tJ11 'W1~ tJ~ b 1(;11 @) iJ nB'Wl'WU'j~f11~tl1~f11~11f11B b~f1V11€l'W nG1 

......... ~~ ..... th~D1'Um~lJm~ 
('U£~~(;1 b~'€l'UVI'U1\l~) 

'IJ 

Q 
....................................... fl11:Wfl11 

('W1\l611TV!'\-1tJ~~U ~wh.J~~~1) 

~ru~n~ru~bu'V'jl~"UB-:Jcn 

alfacalcidol o.lv<f meg capsule VtUl bfl/bfl 

.............. e.~ ............. fl11:Wfl11 

('U1~l'Wlfl1 b~~lVltJ1f1'jnJ) 



alfacalcidol <P> meg capsule 

<P>. ~en.J1 alfacalcidol m meg capsule 

lfl. Rru~3Ju91~11tJ 
~ 

btl'WtJ1b~~~cQ~~UU1~V11'W 

U"j~f1BU~ltJ\PlltJ1 alfacalcidol m meg 1 'W m b~~ 

lv.m U'j'j'<\J 1 'Wbbt:-J-:JU~~cQVl DB-:Jn'Wrn1l-J~'W bb"~U'j'j'<\JJlru,;-,JB-:~n'Wbb~-:1 , , 
- 'j~U~BtJ1 ~l'WU'j~f1BU\PlltJ1~1fi'f11bb"~f1l1l-Jbb'j-:J 1'Wt:-J~~ 1'Wi'WB1tJ b"~~t:-J~~ bb"~ 

, g~ , 

b"~Vl~ bcU tJ'W~1~UtJ1 11B ~1\letl~ b'<\J'WU'WU'j'j'<\JJlt\.1,;-, 
- U'WJl1~'W~U'j'j'<\JtJ1B~1\l.u'Bm~i'eJ\l'j~U~BtJ1VI~B~BV11-:If11'jrl1 ~l'Wth~flBU bb"~ , , 
~'W1~f1l1l-Jbb'j\l~B-:ItJ1 b"~~t:-J~~ 1'Wi'WB1~ 11eti~b'<\J'W 

t:-J G1 n 1 'j ~ 'j l '<\J 1 bf1 'j 1 ~ ~ fPl ru Jl1 '\f\1 b tJ 'W 1 LJ ~ 1l-J finished product specification bb" ~ drug substance 

specification ~-:~1~'<\J ~Vl ~ b u tJ'W~ B~TW fl\l1'Wf1ru~ fl'j'jl-Jfl1'jeJ1VI1'j bb" ~ tJ1 fl'j~VJ'j'N~151'jill~~ 
m.<P> Finished product specification 

iJ 

Test Items Specifications &ije:J 

(9) Identification Meet the requirement 

lv Assay ~o.o - m®o.oo/o of the labeled amount of alfacalcidol 

bll Uniformity of dosage unit* Meet the requirement 

cs: Disintegration Not more than bflo minutes 

ct Microbial limit tests Meet the requirement 

m.lfl Drug substance specification : Alfacalcidol BP 
iJ 

Test Items Specifications &ije:J 

(9) Identification Meet the requirement 

lv Assay ~b'l!.o - molv.oo/o of the labeled amount of alfacalcidol 

bll Solubility Meet the requirement 

cs: Related substances 

- Impurities A (trans- Not more than o.cto/o 

alfacalcidol) 

- Impurities B (m~-calcidol) Not more than o.cto/o 

- Impurities C (triazoline Not more than o.<fo/o 

adduct of pre-alfacalcidol) 

-Total impurities 

.......... ~:!. ........ 1.h~B11Jn1"l:Un11 
('W1tJ~~" b~B'WVI'Wl-:1~) 

'U 

Not more than m.oo/o 

Q 
....................................... f1'J''J':Wf11'J' 

(LJ1\lG11lvtl1'tJ~\m1 ~wh.J~~(;)"j) 

~ru~fl'lj'ftJ~ bQl'll~'VB-:Jc.n 

alfacalcidol (9) mcs capsule Vtul ®!m 

\........ .............. g. .................. fl'J''J':Wfl1'J' 

('W1-:!1''WlJl1 b~~lVltJ1fl'jru) 



'Vi3..11tlb'Vi~ - *'tXl~eJ Uniformity of dosage units bb~~ Dissolution 1~bb'W't.JbeJf1?11~bb6Wl\l~1~~~bB~~t:-J~f11~ 

~~l~lbfl~1~~V!1niJ1cJlbb~'l~1~~~bB~~~btJ'U~lb~51J11l'W1tJ COA 

- n~ru~~~'Vl~bD~'WbL~\lf11~b1'W (waive) n1~~~TOJ?IB't.llbfl~1~~~1~n1~1~ 1~~'WLb?l~\lLeJn?l1~ 
VI~ n ~1'W ~'~ n~ 11~1cJl~tJ eJ'UiJ&i cJl1 ~ 

«Ji , 

- Drug substance specification ~~1~ru1~1n 1 tJl bfl11~~51JeJ'l~t:-J~~ drug substance V!~eJ 1 tJ 

lbfl~1~~ druo substance 51JB\l~t:-J~~~1~1b~~TLJ oD'u1~uDtJV!~'l 1~~i1n1~~~l~lbfl~1~~fl~tJ'Vln'tXl~eJ~tl1V!'W~ 
:::> 'U 'U , 

ct:. b~eJ'Ubev~'W ~ 
cr.@) beJ n?11~n1~ 1cJl~tJ eJ'W ru1~~'W'Vl~ b u ~'W~ 1~tJ ~1 b ~eJ~1V!U1 ~ 1 'W'th~ b 'Vl\"lL 'VI~ bb~ ~~1 bb~'l (declare) bb Vl~\1 , .... 

t:-.1~~ 

cr.@l.@l 1 u~1A't!Jn1~~'U'Vl~bcd~'W~1~tJ~1 ('Vl~.tv 'Vl~.m 'VI~.~ bb~lLL~n~ru) 
ct.@l.tv 1 urh51JB~'U'Vl~ bu ~'W 'VI~ .@l/~.(9) 51JB\l~1~L?I'WB~1fl1 Y'l~eJ:w~1~~~bB~~'tXl~Bn1~flltJfl:wflruJ11Y'l , , 
51JeJ\lt:-J~~firu;J~1:W~~'U'Vl~bcU~'U (finished product specification) Lb~~~eJrl1V!'U~~ruf11Y'l51JeJ\ll~~~tJ 
(drug substance specification) n~ru~eJ~~~V!'Jl\lf11~LLJ~~'UbbD~\lbbnb51Jb~:Wb~:W~~~eJ\lbb'WtJbeJf1?11~f11~ 
51) eJ bb m 51) (~ .cf) :w 1Y'l ~ eJ:W finished product specification bb~ ~/V!~eJ drug substance specification 

1~ ~51) eJ bbm 51J neJ'W1'WLJ ~~ n1\"l'tJ ~~ n1 ~~1fl1€h~ n'Vl~eJ\J n~ bb~ ~ 1~ibn'W tv tJ ru 1'WLJ~~ n1\"1LJ~~n1 ~~1 fl1 
... 0:: ... ~ 

eJb~fl'Vl~eJ'Wfl?l 

cr. tv beJf1?11~~tJ~eJ\l:W1~~~1'Un1~t:-.~~~ ~1 
«Ji 

cr. tv.@) n~ru~~1t:-.~~~ 1 'WLJ~~b 'Vl\"11 'VI~ ~t:-.~~~~B\li1~1L 'W1f11Y'l~1~V!oJ\l~B~tJ~B\l:W1~~~1'Un1~t:-.~~~~1~1:w 
'U ~ 

V!~f1bf1tusvlbb~~15n1~~ru 'Uf11~t:-.~~~~1 GMP-PIC/S V!~BbVl~tJ b'Yh 51JeJ\lf1~~'Vl~l\l?l151~tu?I51J 1 'WV!:Wl~~1~ , 
b?l'W B51J1 ~ o'tJu~1?1 ~~ 1:w~eJtJ n1~~ ~1~?1 eJtJ 1~ ~51 t:-.1 ~ n1~~tJ~eJ\15'l1'WLJ~~ n1\"l'lJ~~ nl~~1fl1 ~ L~ n'Vl~B'W n~ , 
cr. tv. tv n~ru~ b tJ'U~TW1 b ~1~1n~1\ILJ ~~ b 'Vl\"1 ~t:-.1~ ~ rJ1 eJ\li1~1 b 'U 1f11Y'l ~1 ~V!LJ\l~eJ~'t.J~eJ\l:W1~~~1'W n1~t:-.1~ ~ 

'U ~ 

~1~1:WV!~f1bnru;lbb~~15n1~~m'Wn1~t:-.~~~~1 GMP-PIC/S V!~eJ US cGMP 51JeJ\I'lJ~~b'Vl\"l~t:-J~~utJtJ~1?1~ " , 
~1:W~eJ't.lf11~~~1~?1BtJ1~~i1t:-.~~n1~~tJ~eJ\15\11'WLJ~~n1\"l'lJ~~nl~~1fl1~L~n'Vl~B'Wn~ 

.d 
cr. m b eJf1?11~fl tu[) 1Y'l51JeJ\I ~TVl b?I'U eJ~1fl1 , 

cr.m.@l t:-.1~ n1~~~1 ~1 bfl ~1~~fltuf1 1Y'l t:-.1~ ~ fi ru;l51JeJ\l ~ t:-.1~ ~ (certificate of analysis) 1 'U~1~'W~~\l b tl'W 
, '\J , 

~1eJ~1\I 

cr.m.tv t:-.~~ n1~~~1~1 bfl~1~~~tuf11Y'l1~~~tJ51JB\l~1 ~1~1At!J (drug substance) ffi m 'Un1~t:-.~~~~11'W~ 
~\lbtJ'W~leJ81\I~\l51JeJ\I~t:-J~~~1bb~~~t:-J~~1~tl~'t.J 

'\J " , 

cr.m.m t:-.1~ n1~~ f1'131 Long Term Stability ~~ eJ~~l\leJ1 ~51JeJ\1~1~~'UVJ~ b u ~'W11 n~ru~'W'Vl~ bcU ~'W~1 
:w1nn-;h tv tJ V!~Bt:-J~f11~~f1'131 Accelerated stability n~ru~'W'Vl~bU~'U~1cWeJ~n11 tv tJ 

............ 9.1!f~ ..... lh~ 511.J n11llf11'i 

('W1~~~ bteJ'WV!'Wl\1~) 
'\J 

({} 
....................................... f111:Wf111 

(tJ1\1~11"vWltJ-r~u ~"WthJ~~~1) 

~ru~m~ru::::bu~l::::"Ue:J.:JtJl 

alfacalcidol ® meg capsule VltJl lv/m 

............ g.~ ............. f111:Wf111 

('W1\l1'U1f11 b~\"11'Vl~1n~ru) 



cr.cs:: ~1e:Jch~t.J1 
1J 1J 1 QJ 1 I IJ I ~ tct c:<l Q.J aj 11J 

cr.cs::. (9) ~ b?l'W e:J11f11~e:J~?1~~1e:J t.J1~t.J1e:J t.J1~'We:J tJ m 'VIt.!1EI\J"i':P~.nru6fl 6lj~ b tl'W~1 bb 'Vl'W bb?1~~11t.J~~ be:Jt.J~ ~ 

f11'Utl1'W~1~~fhVI'W~ 1 'W~1~tl flru?l~U~~11 '\.J ~1~~'U 
~ 

cr.cr fl11D1~fl'Wf1D.I.fl1YW1~~~~tl'U 
~ 

cr.cr.(9) tJ1~~~~e:J'U~e:J~i1e:J1tJ1m~1hJt!e:Jt.Jn11 (9) tJ uu~1ni''W~~~e:J'U 
~ 

cr. cr.~ t.J1V1 n~1~~~~~e:J'U ~ ~~ e:J ~~~~1 b 'W1.fl1~~1.t.J 1 u-ru1e:J~e-J~ n11~11~1 bf111~~t.J1i'W~~~l.le:J'U 
QQ I 0 I Q.J I d I d I Q ~ I 

cr.cr. bT1 n1ruV1'VI'W1 t.J11~fl11'V11 n11~l.l ~1 e:J t.J1~ tJ 1V1?1~l.l e:J'U b ~e:J?l~ ~11~1 bf111~VI~Plru.fl1~ 'VI'W1 t.J11~ n11~ ~ 

vl1'VIU ~~ e:J~ e:J ~ou e:J ~ 1 e:J ~ 1~ 1~ tJ ~ou 1 tJ ~ ~ ~ e:J~ ?i ~ tJ 1 b ~l.l B n~ 1~ ~1'W1 'W~ VltJ1 t.J11~ n11?i~ ~ 11 ~1 bf111~ ~ bb~ ~ 
'IJ 

b ~ t1 ~ -ru ~ ~~ e:Ju r1 11i ~ 1 tJ ~ b~ tJ 1~ e:J ~1 'W n11~ 11 ~1 bf111 ~~ r1 ru .fl1~ n1ru ~~u 11 tJ 11lJ b ~ t~1 LJ ~ 1l.l 
'IJ ~ 

r1ru~ n~ru~ b0~1~ 'VIt.b t.J11~ fl110Ue:J?1~1 t1 ~V151lJ-ru~~11ru1 n11 b?l'W e:J11 r11 t.J1 ~\lfl~110Ue:J~ ~ou1 tJ bb~ ~/VI~ e:J 
~ 'IJ 

~e-J~~1 t~fl~~~e:J1LJ 
'IJ 

cr.cr.cs:: ~ou1 tJ ~ ~ ~ e:J~-ru b '\.J~ t.J'Wt.J1 b~e:J t.J11n~'VIl.l~ e:J1 tJ 'VI~e:J b~e:J di~ fl11b~e:Jl.l?l.fl1~~1 t.J'IJ 1~ n111~ 6'1 ne:J'U 
'IJ ~ I 

n1'VIt~~ 1~t.J 1lJi1b~e:Jt~ 1ou 

cr.b'li ~ b?l'U tl11f11~'Wt.J tll.J~~~ 1 ~VItJ1 t.J11~fl11~tl t.J1~cU~ b~ t.J1 tl'WcQ.fl1 t.JVI~~'VIl.l~.fl11~ e-Jfl~'U~tutu1 tl'U ~OU1 tJ b~l.J 
'IJ 'IJ Ill Ill 'IJ 

.... 1J .... aj I 

Vl1tle-JOU1t.J11t.Jtl'Ub?lt.Jfltl'U 
'IJ 

cr.~ ~b?l'Utl11f11 (~OU1t.J) ~'Ut.Je:Jl.J1~t.Jflb~fl~tutu1rltl'Uf11'Un1VI'W~ ~\lcQ 
'IJ 'IJ Ill Ill 

cr.~. (9) fl1 ru VI cW1 tJ 11 ~ fl11 ~ tl ~ e-J fl ~ 'W ~ ru ru 1 fl11 ~ ~ ~ tl ~ 1l.l tJ 1 ~ cU ~ b ~ tJ 1 tl 'W cQ LlJ l1 ~ ~ b ~ 'W fl11 ~ ~ ~ tl ~ 1l.l 
'IJ Ill Ill 

1~~u~~wr~ 'VI~e:Jfl11~~~e:J~1l.l1~~'Ubou~ bOU~?lOU.fl1~~ b 'VI~e:Jfl11~~6ffe:J1~t.Jfli~V111\1?11t511ru?lou 
~ ~ 

cr.~.~ n 1 ru e-J ~ n11~l.J ~ 11 ~1 bf111~~ tJ 1d ~ 1 n n1l.J1V1 t.J11"11?1 ~ in11 bb ~Vl ~1lJ b ~ 'W1 LJ ~ 1l.Jl.J1 ~ 1~1'W 
~ ~ 

IJ 0 

0Utlfl1'VI'W~ 

cr.~.bTl fl1nJt:-J ~ ~.n rusvi tJ1~cW ~.a~ fl b~t.J fl bn'U ~'W ~1flVltl~~ ~ 1~ 1~ t.J?hu fl~1'W f1 ru~ fl11l.J fl11tl1'VI11 bb~~ tJ 1 
'IJ 

1 'W~1~b 1~10Utl~~qJqJ1~~~tl~~OU1tJ 
cr.~.cs:: n1ru~u\J ru 'VI1 r1 ru.fl1~~1 n t:-J ~ ~.n rusvi~ e:J1~~ ~t:-J ~ ~ e:J'IJ 1~ ~'V15e-J~ bb~ ~ f111l.ltl~ e:J ~.n t.1 ~e:J ~u1 t.J~ 

Ill ~ 'IJ 

1~-r'Ut.J1 

cr.~ VI L11 tJ 11 ~ n11ou e:J ?1 ~ 1 t1 ~ V1 B1~ -r 'U ~ ~ 11 ru 1 e-J ~ ~ n ru svi tJ 1 ~ i1 '\.J 1 ~ 1~ ~ n b~ tJ n btl u ~ 'W 1~ tJ ~ 1 u n ~ 1 t1 
'IJ 

flru~fl11l.l fl11e:J1VI11bb~~ t.J11 'W1~ t.J~ b 1~1 (9) tJne:J'Wl'W'\.Ji~fl11"1'\.J1~ n1~11r11~ b~fl'V11e:JcU n~ 

............. ~ ......... 1.h~TITUn11:Wnl1 
('W~~~··~i~~'VI'W1~~) 

'IJ 

({) 
....................................... n'j'jl.Jnl'j 

('Ul~?ll1V!~t.J~~t1 ~'Uth.J~~~'j) 

FJru~n~ru~btJ~l~"Ue:J.:JE.Jl 

alfacalcidol <9> meg capsule V!Ul bn/bn 

............ (,'~.~ ............ n'j'j:Wnl'j 

('W1~1'W1.fl1 b~I"11'Vlt.J1fl1ru) 



calcium polystyrene sulfonate ~ g powder for oraVrectal suspension, ~ g sachet 

®. ~elfl1 calcium polystyrene sulfonate ct g powder for oral/rectal suspension, ct g sachet 

lrl. flW~UJU~~1b tJ 

~.~ ~1'WD';i~fle:JU 

b cU'Wt:NtJ1~ fl1:w5~~tl1 ~ 1~ eJ e:l'W~cU~~ ~~1 tJJ1~1'V11'U1'U'tJ';i~Vl1'W'VI~e:lb tXY11~'V111';i'VILJ f) 
'tJ<j~fle:JU~1tJ~1tJ1 calcium polystyrene sulfonate ct g b'W C9l ~e:l~ 

~.m fl1~'W~U';i';i~ 
~ ~I "" }1 v Jf 

U';i';i~ b'W~e:l~ u~?I'W'Vl ue:l~fi'Wfl11:W~'W 

~.(( 0~1f) - ';i~U~e:ltJ1 ~1'WD';i~fle:lU~1tJ1~1flfllbb~~fl11:Wbb';i-:l l'Wt:-J~~ 1''Wi'We:J1tJ b~~~t:-J~~ bb~~ 
, g~ , 

b~~'Vl~bUtJ'W~h1'utJ11le:J~1\l~~b~'WU'WU';i';i~Jlru6VI , 
- U'Wfl1~'W~U';i';i~ tJ1e:l ~1\lcWe:l tJ~ e:l\l';i~'t.J~e:ltJ1'VI~e:l~e:l'V11\lf11';irl1 ~1'WD';i~ fHJU bb~~ , , 
~'W1~fl11:Wbb';i\l~e:J\ltJ1 b~~~t:-J~~ 1cwi'WB1~ 11~~b'OJ'W 

m. flW~~U~Vl1-!ILVIflcUfl 
q 

t:-J ~ n 1 ';i ~ ';i 1 ~ i bfl ';i 1 ~ ~ fl ru fl1 YH tJ 'W 1 'tJ ~ 1 :w finished product specification bb ~ ~ drug substance 

specification ~\l1~~~'Vl~b .U tJ'W~e:J?I1L1 fl\l1'Wflru~ fi';i';i:W f11';ie:l1'V11';i bb~~ tJ1 fl';i~'V1';i1\l?l151';iru~~ 
m.® Finished product specification 

il 
Test Items Specifications OUeJ 

(9) Identification Meet the requirement 

~ Assay 

-Calcium Meet the requirement 

- Potassium exchange capacity Meet the requirement 

bT1 Uniformity of dosage unit* Meet the requirement 

(( Loss on drying Meet the requirement 

ct Microbial limit tests Meet the requirement 

m.lrl Drug substance specification : 

(®) Calcium Polystyrene Sulphonate BP 
il 

Test Items Specifications OUeJ 

(9) Identification Meet the requirement 

~ Assay 

-Calcium b.ct - ~.cto/o w/w of calcium (dried substance) 

- Potassium exchange capacity (9).m - tv.o mEq (ctC9l-b'1i~ mg) of potassium/g of 

Calcium Polystyrene Sulfonate (dried substance) 

bT1 Particle size Not more than C9l% w/w is retained on a (9)cto- 1-Jm 

sieve 

(Q 
....................................... fl'j'jl.J fl1'j ............... (P:~ .......... fl'j'jl.Jfll'j 

('W1~?111'VI~cJ'r~oJ ~'WthJ~~~'j) ('W1~1'cwifl1 b~l"li'V1tJ1fl';iru) 

~ru~n't~HL.I~ b\d'V'l1~'Ve:J-:J81 

calcium polystyrene sulfonate cr ~ powder for oral/rectal suspension, cr ~ sachet VIU1 (§)/c£ 



II 

Test Items Specifications euv 
ct Potassium Not more than o.<9>o/o 

cf Sodium Not more than o.<9>% 

b Arsenic Not more than <9> ppm 

b'1l Heavy metals Not more than <9>o ppm 

~ Styrene Not more than <9> ppm 

ci Loss on drying Not more than ~.oo/o 

<9>0 Microbial contamination Meet the requirement 

(lfl) Calcium Polystyrene Sulphonate JP 
v 

Test Items Specifications ~e:l 

(9) Identification Meet the requirement 

tv Assay 

-Calcium b"ll.o - ci.o% w/w of calcium (dried substance) 

- Potassium exchange capacity ctm - b'11<9> mg of potassium/g of Calcium Polystyrene 

Sulfonate (dried substance) 

bf1 Purity 

-Ammonium Not less than ct ppm 

- Heavy metals Not more than <9>o ppm 

-Arsenic Not more than tv ppm 

- Styrene Not more than cto/o 

-Sodium Not more than <9>% 

ct Loss on drying Not more than <9>o.o0/o 

cf Microparticles Not more than o.<9>o/o 

VI~'U.Ib'YI~ - *~'J~e:J Uniformity of dosage units bb61~ Dissolution 1~m.J'Ube:Jf1?11'Hb?f~~11tJ61~b~tJ~~61f11'j 

~nT;ui bA'j1~'tAvnnii1~ bb~-:J'j1tJ61~ b~tJ~~b U'U~'J b61~ 111 'W 1 tJ COA 

- f1 'j ru ~ "\1 ~'Vl ~ b th.J 'U bb ~'I f11 'j b l 'W (waive) f1 1 'j 171 'j'J "\1 ?l e:l'Ul bA'j1 ~,A'j1 tJ f1 1 'j1~ 1 ~~ 'U bb?l ~'I b eJ f1 ?I 1 'j 

VI~ f1 :01'U~'If1~ 11~l~f'U e:l'WJJ&1 ~1 tJ 
~ q 

- Drug substance specification ~"\J1'jUJ1"\J1n1tJlbA'j1~'tA~e:J'l~~~\?1 drug substance 'VI~e:l 1tJ 

lbA'j1~'tA druo substance ~eJ'1~~~1?1tJ1~1b ~"V<j't.J uD'U 1~mJ'UV!~~ 1~tJi1f11'j\?1'j'J"\JlbA'j1~'tAA'j'lJVJf1~1~e:J~n1'VI'W~ ::> 'U 'U q 

......................... D. ........ fl"J"jl.Jfll"J ............. c..~ ........ , .. fl'j'jl.Jfll'j 

('U1\l?l1lvrv1t.~1'l11u ~'U5tJ~~\11'j) ('W1'11'W1rn b~f"liVlt.J1n'jru) 

fltul:i'n~ru~LO~l~'U'El.:J~.n 

calcium polystyrene sulfonate <t g powder for oral/rectal suspension, <t g sachet 'V!Ul lv/<I:: 



I d 
~. b~erwleueJ\J 6] 

cf.® b8 fl~1'jfl1'j1~~\J 811 t\J1~~'W'Vl~ b{h.J'W~h~u CJ1 b ~ 8'iiJTV!thCJ1 'W'\.J'j~ b'Vl~1 'VltJ bb~ ~~1bb~~ (declare) bb 'VI~~ 
~~~ 

cr.(9).(9) 1u~1~t\Jfl1'j~'W'Vl~bUCJ'W~1~'UCJ1 ('VlCJ.Iv 'VlCJ.m 'VlCJ.c! bb~'";m~n'jru) 
cf.<91.1v 1 'U rl1~8~'U'Vl~ b U CJ'U 'Vl CJ .<91/CJ .<91 ~ 8~ CJ1~ b~'U8'j1f11 ~~8lJi1CJ~~ b~CJ ~'\X1~8 fl1if11'UAlJAUJi11~ , , 
~8~~~~.tlrusv1~1lJ~~'W'Vl~bUCJ'W (finished product specification) bb~~~8n1'V!'W~flU.Ii11~~8~1~~&1u 
(drug su bsta nee specification) fl'jru~8 ~'j~'V!l1\lfl1'j b LJ~ CJ'W bb l.Jf! 'l bbm ~ b ~lJ b~lJ'i\J~(?)8\lbb 'W'U b8tl~1'j fl1'j 

~ 8 bbm~ (CJ .cf) lJ 1~ ~ 8l.l finished product specification bbf! ~/'V!~8 drug substance specification 

1 ~ CJ ~ 8 bb nt ~ n 8 'U 1 'U LJ 'j ~ n1 ~ LJ 'j ~ n1 ~ 'j 1 r11 B b ~ n 'Vl 'j 8 u n ~ bb fl ~ 1~ b n 'U lv tJ ru 1 'U \h ~ n1 ~ LJ 'j ~ n1 ~ 'j 1 r11 
""..: "" If 
8 bfl fl'Vl'j8'U fl~ 

cf.lv b8fl~1'j~'\J'j8\llJ1~'j'l1'U fl1'j~~~ CJ1 
dJI 

cf.\v.(9) fl'jtU~ CJ1~ ~~ 1 'U'\.J'j~ b 'Vl~1 'Vl CJ ~ ~~ ~~ 8'li1~1 b 'U1i11~~1 CJ'V!1!~~8~'\J'j8-:JlJ1~'j'l1'U fl1'j~~ ~ CJ1~1lJ 
~ dJI 

'V!~flbflUJsv1bbfl~i5n1'j~&fl 'Wfl1'j~~~CJ1 GMP-PIC/S 'V!~8bViCJ'U b'Vh ~8~fl'j~'VJ'j1~~151'jUJ~~ 1 'W'V!l.l1~CJ1~ , 
b~'W 8~1 CJ utJ'U~1~ ~~1lJ'j8'\J fl1'j~ 'j1'i\J~8'U 1~ CJi1~fl fl1'j~'\J'j8-:Jfi~1'W'\.J'j ~ n1~'\.J'j~ n1 ~'j1f11 B b~ fl'Vl'j8cW n~ , 
cf.lv.lv fl'jtU~ b tl'WCJ1U1 b~1'i\J1 fl~1-:J'\.J'j~ b 'Vl~ ~ ~~ ~~ 8-:Ji1~1 b 'U 1[) 1~ ~1 CJ'V!1!~~8~'\J'j8~lJ1~'j'l1'U fl1'j~~ ~ 

~ dJI 

CJ1~1lJ'V!~flbflUJsv1bbfl~i5n1'j~&fl'Un1'j~~~CJ1 GMP-PIC/S 'V!~8 US cGMP ~8~'\.J'j~b'Vl~~~~~utl'U~1~~ 
~ , 

~1lJ'j8'\Jfl1'j~'j1'i\J~8u1~CJi1~~n1'j~'\J'j8~fi~1'W'\.J'j~fl1~D'j~fl1~i1A1Bb~n'Vl'j8'Wn~ 
... 

cf. m b 8 fl~1'jf1 U.li11~~8'l CJ 1'Vl b?l'U 8'j1f11 , 
cf.m.(9) ~fl fl1'j ~ 'j1 'i\Jl bA 'j1 ~'!A'Arui1 1~ ~ ~ ~ .tl rusv1~8'l ~ ~ ~ ~ (certificate of analysis) 1 'W tJ 1~'W~~ '! b tl'W , ~ , 
~18th'! 

cf.m.lv ~~fl1'j~'j1'i\JlbA'j1~'!A'flUJi11~1~~&1'U~8'l~1CJ1~1~t\J (drug substance) ~1~'Wfl1'j~~~CJ11'W~ 
~'lbtl'U~18~1~~'1~8'l~~~~CJ1bbfl~~~~~1~t~&1'U 

~ ~ , 
cf.m.m ~~ fl1'j~ fl~1 Long Term Stability ~fl 8~~h~81 ~~ 8'! CJ1~:ff'W 'Vl~ b U CJ'W 11 fl'jtU~'U'Vl ~ b U CJ'W CJ 1 

l.l1flfll1 lv tJ 'V!~8~~fl1'j~fl~1 Accelerated stability fl'jtU~'W'Vl~bDCJ'WCJ1tJ8CJfll1 lv tJ 
cf.c! ~18th'ICJ1 

cr.c!.(9) ~ b~'U8'j1A1~8'~~'~~18~1'~CJ18~1'~.W8CJ m VitJ1~\JA'1~5rusn 6lt..:Jbtl'U~1 bb 'Vl'Ubb~~~'j1CJ~~b~CJ~ 1~ 
A'j'Utl1'U~1lJ~n1'V!'U~ 1 'WlX1~8 Aru~lJtr~~11 LJ ~1-:J~'U , 

cf.cf fl1'j'\.J'j~fl'UAUJi11~CJ1~~'llJ8'U , 
cf.cf.(9) CJ1~~'llJ8'U~8'li181CJ1m~1hJtJ8CJfll1 (9) tJ 1!'U'i\J1fll'U~'llJ8'U , 
cf.cf.lv CJ1'Vl fl'l1~~~'llJ8'U 'i\)~~8'1~'!~1 b 'U'"li)1~~1CJ 1 'U~'U'j8-:J~~fl1'j~'j1'i\Jl bA'j1~'lA'CJ1~'U~~'llJ8'U q , 

' ' ' ~.:::::j I 0 I Q.l I ~I ~ I Q ~ I 

cf.cf. m fl'jUJ'Vl'V!'U1 CJ'j1~fl1'j'V11fl1'j~lJ~1 8CJ1'l tJ1'Vl~'llJ 8'\J b ~8?1-:J ~'j1'i\J1 bA'j1~'V!AUJi11~ 'V!'\..!1 CJ'j1~ fl1'j'i\J ~ , , 
vi1'VI1!'l~ 8~8'l~ 8~1 8 ~1'1 1~ CJ ~~1CJ'i\J ~ ~ 8'1 ~'I CJ 1 b ~lJ~ fl~1lJ'iiJ1'U1'U~'VIt.i1 CJ'j1~fl1'j~'J~'j1'i\Jl bA'j1~'!A' bbf! ~ 

~ 

b tJ 'U ~ ~ 'U ~ ~ ~ 8 'U fl11 i ~ 1 CJ ~ b ~ CJ 1 ~ 8 '11 'U fl1 'j ~ 'j 1 'i\J l b A 'j 1 ~'\A' A UJ i1 1 ~ fl i ru ~ ~ 'U l1 CJ 11~ b tJ 'U 1 '\.J ~ 1lJ 
'\J , 

Aru~ n~ru~ bu~ 1~ 'VIth CJ 'j1~ fl1'j~8~ 'l1'W~'Vl51~~u~ 'i\J1'j ru1 fl1'j b~'W 8'j1 r11 CJ1~~fl~11~8~ ~~1 CJ bb~ ~/'V!~8 
q ~ 

~~~~1'WA~'l~81'\.J 
~ 

~ ·········A .............. 1.htoTum>l.lm> 
('U1CJ'U~~~ b88'U'V!'U1'l~) 

~ 

Q 
····· .................................. fl'j'jlJfl1'j 

( 'W1\l?I1TV!~ tJ1'~tJ i'WthJ~i ~'j) 

............ (J...~ ........... fl';i'jlJfl1'j 

('U1~1'Wii11 b~~i'VlCJ1fl'jru) 

~ru~n'l3ru~ btl'V'll~"UB\lfn 

calcium polystyrene sulfonate <t g powder for oral/rectal suspension, ct g sachet "vnJl bf1/<i:' 



cf.cf.CS: ~~1 ~~~~B~1''1J btl~ ~'tHJ1b~B EJ1Lfl~\·nJ~B1~ V!~B b~eJbn~fl1'H~Bl-l~.fl1~~1~tlca~ fl1':iL~ ~ rlB'W ~ , I 

tl1V!'W~ L~E.Jtliilb~B'Wb~ 

cf.b"li ~ b~'WB"a1r11~'WE.JBl.l~~~ 1.XV!t1J E.J"a1~fl1"a~BE.J1~cW~b~E.J1fl'WcQ.fl1E.J'VI~~V!lJ~.fl1"a~e.Jfl~'W~f11t\J1fl'IJ~~1E.J b~lJ ~ ~ Q~ .., ~ 

.;j iJ .;j <01 I 

'VI"aBe.J~1E.J"a1E.JB'Wb~E.JflB'W 
~ 

ct.~ ~b~'WB':i1r11 (~~1E.J) ~'WE.JBlJL 'tXE.Jflb~fl~~~1rlB'Wr1"a'I.Jtl1'VI'W~ ~~cQ 
cf.~.<9l ncaruV!'tl1 E.J':i1~fl1':i~B~e.J fl~'W~ ruru1 fl1"a~~~B~1l-l~1~i1~ b~~1n'WcQ 1l.J11~~ b tl'W fl1"a~~~B~1l-l 

~ .., cv 

"a~~'IJ~~V!l~ V!~Bfl1"a~~~B~1l.l"a~~'I.Jb~\?1 b~\?l~~.fl1~~ b V!~Bfl1"a~~~B 1~E.Jfl':i~'Vl"a1~~1t511W~~ , , 
cr.~.~v n -a ru e.J G1 n1 -a~ lJ \?1 -a1 ~ 1 br1 -a1 ~~ ~ 1d ~ 1 n n -a l-ll 'Vl ~ 1 ~ 1~ \?1 ~ n1-a bb ~ 'Vl ~1,J b .u 'W 1 LJ \?11l.Jl.J 1 \?1 -a'l1'W , ~ 

iJ 0 

~Bfl1V!'W~ 

ct.~. m fl"aWe.J~ 1?1 fi w6V1 E.J1~'\1~cQ t1 fl b~ E.J fl bn'IJ~'W ~ 1 flVlB~\?1G11~ 1~ E.J?f1't! fl~1'W r1W~ fl':i"al-l fl1':iB1V!1"a bbG1~ E.J 1 
~ 

L'W~1~b1G11~B~~~~1~~~B~~~1~ 
cf. ~. CS: fl "a ru ~ 'IJ U ru VI 1 r1 W .fl1 ~ ~ 1 fl e.J ~ l?ln W 6V1 ~ B 1 ~ ~ ~ e.J G1 ~ B tJ "a~~ 'Vl5 e.J G1 bb G1 ~ r111l.l tJ G1 B ~ Jl E.J ~ B ~ \J 1 E.J ~ .., , ~ 

1~1''1J~1 

cr.~ VI L11 E.J -a 1 ~ n1 -a ~ B ~ ~ 1 'W ~ 'Vl B' 1 ,j -r 'IJ ~ ~ 1 -a w 1 e.J ~ \?l.n w 6V1 E.J 1 ~ il tJ -a ~ 1~ tl n b ~ E.J n b n 'IJ ~ 'W 1 ~ E.J ?11 ,r n ~ 1 'W 
~ 

r1 w~ fl"a"al.J fl1"a B1V!1"a bbG1 ~ E.J 1L 'W "a~ E.J ~ b 1 G11 <9) tl n B'Wl'Wtl"a~ fl1 ~tl "a~ fl1 ~"a1 r11 B b~ fl'Vl"aBi1 fl~ 

............... 9::¥ .... tl'l~51\Jn'l'llJ n1'l 

('W1~"~i~~~·~1~~) 
~ 

Q 
....................................... fl'j''j'lJfl1'j' 

('W1-:J~11vt~f.J1'~u ~whJ~~~'j') 

flt:U~m~H1J::; bQfil::;'VtJ.:JtJl 

................ e..~ ...... ,.fl'j''j'lJfl1'j' 

('W1~l'Wl.fl1 b~~l'Vl~1n-aru) 

calcium polystyrene sulfonate cf g powder for oral/rectal suspension, cf g sachet vttll ct./ct. 



~ 

flNfln~NZbil'W1Z'tJe:J.:Ie.J1 

enalapril maleate lflo mg tablet 

@. ~e:JV1 enalapril maleate \vo mg tablet 

l!l. R ru ~uJu~h~' 11 tl 
~ 

bcU'WtJlb~~~cQ~-r'Uth~'VlTU 

th~ne:JLJ~1tJ~';ItJ1 enalapril maleate tva mg 1'W C9> b~~ 
LJ"j"j"i) 1 'Ubbt:.J~tJ~~'W'Vl ue:J~n'Wf111:w~'W bb~~LJ"j"j"iJfirusvi\Je:J~n'Wbb~~ , ~ 

- "j~'tJ~e:JtJ1 ~1'Wth~f1e:J'U~1tJ1~1rlfilbb~~f111:Wbb"j~ l'Wt:.J~{91 1'Wi'We:J1tJ b~~~t:.J~{91 bb~~ , "' ~ 

b~~VlMDtJ'W~h-rLJtJ1 11Bch~eir~b"iJ'ULJ'ULJ"j"j"iJJlrusvi , 
0 0 

- 'U'W.fl1~'U~'tJ"j"j"iJtJ1e:J~1~cWe:JtJ~e:J\!"j~'tJ~e:JtJ1VI~e:J~e:JV11~f11"jfl1 ~1'WU"j~f1e:J'U bb~~ , ~ 

~'U1~f111l.Jbb"j~~e:J~tJ1 b~~~t:.J~{91 l'Wi'We:JltJ 11eir~b"i)'U 
~ 

m. RN"~U~Vl1-!ibVIRilR 
~ 

t:.J ~ f11 "j {91 "j 1 "iJ l bf1 d 1 ~ ~ fl ru ill vn U 'U 1 LJ {911 :w finished product specification bb ~ ~ drug substance 

specification ~B1\!B~"iJ1f1b.fl~~~1-r'UuD'U b~tJ1fl'U ~\! b~"iJ~'Vl~ bU tl'W~e:J~lir f1\!1'Wf1ru~ f1"j"jl.Jf11"je:J1VI1"jbb~~tJ1 
f1"j~'Vl"j1 \!~1u1"jru~~ ~'~.n b.fl~~ ~ 1-rLJ~1 ~Bl\!B\1~ e:J\1 b cU'UuDLJ ~ b Vi tJLJ b vi 1VI~e:J 1 VllJ n'i1:w 1{9l"j\i1'W b.fl ~~ ~l~LJ 1~ 

~ ~ 

~1-r'UVI~\! {911:iJU"j~f11\"1f1"j~'Vl"j1\!~1'01"jill~~ b~e:J\1 "j~'\.J~1"j1tJ1 YL~. tv<r<rb ~\!l'W~ C9>C9> b:W~ltJ'W 'Vt~. ®<r<rb 
~ , 

(~\!LJ"j~f111"11'W"j1~n"iJ"iJ1'Wbun~1 l'W~ C9>o iJt~'UltJ'W tv<r<rb) , ~ 

m.@ Finished product specification : 

(@) Enalapril Maleate Tablets USP 
il 

Test Items Specifications 'tiel 

(9) Identification Meet the requirement 

~ Assay ~o.o - C9>®o.oo/o of the Labeled amount of enalapril 

maleate 

bfl Uniformity of dosage unit* Meet the requirement 

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

enalapril maleate is dissolved in mo minutes 

cr Related compounds 

- Sum of all related Not greater than <r.oo/o 

compounds including those 

from enalaprilat and enalapril 

diketopiperazine 

~~/ 
.............. _y·v;··············'-h~'Bl'Wfl"j"jlJfll"j 

.::7 % ~ 
('Wltl'U~~~ btle:J'UVI'W'd\!1"1) 

\J 

({) 
....................................... fiJ"jlJfll"j 

('W1'1?11lVIVltJ1'~'l1 ~wh.J~~~d) 

r-z__ ................ g. ................. f1"j"jlJf11"j 

('W1\!l'Wl.fl1 b~l"1lVltJ1f1"jru) 

f)CU~fl'\S{l.J~bu'V'll~"UB-:le.Jl 

enalapril maleate \vo mg tablet VIU1 ®!cf. 



(lfl) Enalapril Tablets BP 
Ill 

Test Items aueJ 

(9) Identification 

\!) Assay 

bfl Uniformity of dosage unit* 

cs:: Dissolution* 

cr Related substances 

- Enalaprilat 

- Enalapril diketopiperazine 

- Any other secondary peak 

- The sum of the areas of any 

secondary peaks other than 

any peak corresponding to 

enalaprilat or enalapril 

diketopiperazine 

m.l£1 Drug substance specification : 

(@) Enalapril Maleate USP 
Ill 

Test Items aueJ 

(9) Identification 

\!) Assay 

bfl Specific rotation 

cs:: Loss on drying 

cr Residue on Ignition 

b Heavy metals 

b'}) Related compounds 

- Any impurity 

- Any other individual 

impurity 

-Total impurities 

~ 

Specifications 

Meet the requirement 

<ict.o - ®oct.oo/o of the Labeled amount of enalapril 

maleate 

Meet the requirement 

Not Less than b'l!oo/o (Q) of the Labeled amount of 

enalapril maleate is dissolved in cs::cr minutes 

Not greater than ®.cto/o 

Not greater than o.cto/o 

Not greater than o.m% 

Not greater than ®.o% 

Specifications 

Meet the requirement 

<i~.o - @o\!J.oo/o of the Labeled amount of enalapril 

maleate (on the dried basis) 

between -CS::® 0 and -ctm.ct0 

not more than ®.oo/o 

not more than o.\!Jo/o 

Not more than o.oo®0!6 

Not more than ®.o0/o 

Not more than o.m% 

Not more than \!J% 

......... ..)::if~········ ...... \J~~OTL.In1~~rm tG ....................................... f1d'd':Wf1ld' ·················G··~ ....... nd'd':Wnld' 

(l.Jlt.Jl.J~~~ b~eJ'WVII.Jl'l~) 
'U 

('Wl-:J~llV!Vlt.J-r~.w ~whJ~~~d') ('Wl'll'Wl.fll b~~i'Vlt.Jln'HU) 

l")ru~rn~ru~ bQ'I"l1~"UeJ~CJ1 

enalapril maleate \vo mg tablet V!U1 lv/<r 



(m) Enalapril Maleate BP 
Ill 

Test Items Specifications ~tl 

<9) Identification Meet the requirement 

tv Assay ct~.cr - ~o~.cro/o of the Labeled amount of 

enalapril maleate (dried substance) 

b(1 Melting point About ~(('((' °C 

((' pH tv.((' - tv.ci 

cr Specific rotation Between -(('~0 and -cr~ 0 (dried substance) 

b Related compounds 

-Impurity A Not more than ~.oo/o 

- Impurities B, C, 0, E, H (for each) Not more than o.m0/o 

- Unspecified impurities Not more than o.~o0/o 

- Sum of impurities other than A Not more than ~.oo/o 

b'1) Heavy metals Maximum ~o ppm 

~ Loss on drying Maximum ~.oo/o 

ci Sulfated ash Maximum o.~o/o 

'V1111tJb'VI~ - *~l~B Uniformity of dosage units bb~~ Dissolution 1'tXbbt.l'Ube:Jf1?11~bb?l~'l~1tJ~~bBtJ~~~n1~ 

~rn~lbf111~~vnn:W1~bb~'l11tJ~~bBt.J~~btl'U~1br1~ 111 u1 'U COA 

- n1ru~~ ~Vl ~ b \1 t.J'U bb~'l n11 b i'u (waive) n11~11~?! B'Ul bf111~~11t.J n111~ 1 'tXdt.~bb?! ~'I be:J f1?!11 

Vl~f1~1'U~'If1~11~b~-r'UBL.l~~~1t.J 
d.S q 

- Drug substance specification ~~11ru1~1f1b'Ulbf111~~~B'I~~~~ drug substance VI~B b'U 

lbf111~~ druo substance ~B'Ier~~~t.J1~1b~~1'l.J uD'Ub~uD'UVI~'IL~t.JiJn1~~11~lbf1~1~~f1~'UVIn~1~eJ~n1VI'U~ 
:;, "J "J q 

cr. b~vu1~~'US) 

cr.~ bBf1?!11f1111~-r'U BLJ ru1~~LJV1~ b \1 t.J'U~h-r'U tJ 1 b ~eJ'oJ1VIU1 t.Jb 'UU1~ b V1~1 V1 tJ bbrl ~rl1bb~'l (declare) bb VI~'! q v 

~~~ 

cr.~.~ b'U~1rlt1Jf111~'UY1~bDtJ'U~1-r'UtJ1 (VIt.J.tv Ylt.J.m Vlt.J.((' bb~lbb~n1ru) 
cr.~.tv 1 LJrh~B~LJVl~ bD t.JLJ Vlt.J .~/t.J .~ ~e:J'It.J1~b?!'Ue:J11f11 'V'l~e:J~11t.J~~ bBt.J~~1~e:Jf111f11'Uf1~f1run1'V'l 

q q 
•!II 

~e:J'I~~ ~Jl' ru6Vl~1~VJ~'UV1~ b \1 t.JLJ (finished product specification) bbrl~~e:Jn1VIL.l~flruil1'V'l~e:J'Il ~tl~'U 
(drug substance specification) n1ru~e:J ~1~VIl1'1f111b tJ~ t.JL.lbb 'l.J~'I bbm ~ b ~~ b~~~~~B'I bb 'U'U be:Jf1?111 n11 

~B bbm~ (t.J .cr) ~1'V'l~B~ finished product specification bbrl~/VI~e:Jdrug substance specification 

1~ t.J~e:J bbm ~ ne:Jui'utJ1~ n1~tJ1~ n1 ~11f11Bb~ nV11e:J'W n~ bb~~ 1ll bfh.J tv tJ ru 1u tJ~~n 1~tJ~~n1 ~11f11 

~ ·····~···~···· .......... tl'i~61'\Jn11lJf111 
('U1t.J'U'V'l~rl b~B'UVI'Ul'll"l) 

..................... O. ........... f111:Wf111 

('U1-:J~11'V!~tJ-r~t1 ~whJ~~~1) 

.............. ~ ......... f111:Wf111 

(t.~1'11u1n1 b~~1VIt.J1n~ru) "J 

f)tu«rn~H1.l~btl'V'l1~"l.JB.:Jm 

enalapril maleate \vo mg tablet 'VItJl m/ct 



<f.~ bBn?111~'U1B'I~1~'Hi1'Wn11e.J~~tJ1 
~ 

<f.~.<91 n1ru~ t.J1e.J ~ ~ 1 'W'lJl~ b Vlfi'11 Vlt.J ~e.J~ ~ ~ B'lil?l1 b 'W 1f11V'I~1t.JVILJ'I~B~'U1B'I~1~1j11'W n11e..1~ ~ t.J1~1~ 
VI~ nbnru;lbb~~i5n11~~ 'Wn11e.J~~t.J1 GMP-PIC/S VI~Bb Vit.J'U bVh ~B'In1~Vl11'1?11Li11ru~~ 1 'WVI~1~t.J1~ 
b?l'WB~1 t.J ~D'U~1?1 ~~1~1B'U n11~11~?1B'U 1~ t.Jile..~~ n11~'U1B'I~'Ii''W'lh~ n1~th~ n1 ~11fl1~ b~ n'Vl1BiJ nG{ , 
cr.~.~ n1ruY1 b U'Wt.J1111 b ~1~1nl'i1-:~th~ b VI fill ~e..~~ ~~B-:~il?l1 b 'W1f11V'I~1t.JVILJ'I~B~'U1e:J'I~1~1j11'W n11e..1~ ~ 

t.J1~1~VI~nbnru~bb~~i5n11~~'Wn11e.J~~t.J1 GMP-PIC/S Vl~e:l US cGMP ~e:l'lth~bVlfi'l~e.J~~~D'U~1?1~ 'U , 

~1~1B'Un11~11~?1B'Ub~t.Jile..~~n11~'U1B'I~'Il'WD1~n1fi'lD1~n1~11fl1~b~n'Vl1BiJnG{ 
d 

<f.m bBn?111fltwf11V'I~B'I t.J1'Vl b?l'WB11fl1 , 
<f.m.<91 e..~~n11~11~ibfl11~~flruf11V'Ie.J~~.nru;J~B'I~e.J~~ (certificate of analysis) 1'Wt.J1~'W~~'IbU'W 

, 'U , 

~1B~1'1 

cr.m.~ e..~~n11~11~ibfl11~~~ru.n1V'Il~~~'U~B'I~1t.J1?1'1f1'ty (drug substance) ffi~'Wn11e.J~~t.J1i'W~ 
~'I b tJ 'W ~1 B ~ 1'1 ~'I~ B 'I~ e.J ~ ~ tJ 1 bb~ ~ ~ e.J ~ ~l ~ tl ~'U 

'U 'U , 

cr.m.m e..~~n11~n~1 Long Term Stability ~~B~eV1'1B1~~B'It.J1~~'W'Vl~bUt.J'W1i'n1ru~'W'Vl~bUt.J'Wt.J1 
~1nn11 ~ tJ VI~Be.J~n11~n~1 Accelerated stability n1ru~'W'Vl~bUt.J'Wt.J1~Bt.Jnl1 ~ tJ 

<f.CS.: ~1B~1'1t.J1 

cr.cs.:.(9) ~b?l'WB11fl1~B'I~'I~1B~1'1t.J1B~1'1~Bt.J ro 'VI'Li1~u-a-a~5rusd &lt-:~b tl'W~1 bb Vl'Wbb?l~'111t.J~~ bBt.J~ 1~ 
fl1'Utl1'W~1~~rl1'VI'W~ 1 'W'lX1~B fltw?l~'U'11~11 D ~1-:!~'W , 

<f.<f n11D1~rl'Wfltwf11V'It.J1~~'1~B'U , 
<f.<f.<91 tJ1~~'1~B'U~B'IilB1t.J1m~lbJ-JBt.Jnl1 <91 tJ LJ'U~1nl'W~'I~B'U , 
<f.<f.~ t.J1'Vln'I1~~~'1~B'U ~~~B'I~'I?I'1b'W1f11V'I~1t.J1'U~'U1B'Ie.J~n11~11~ibfl11~~t.J1~'W~~'I~B'U , , 

dd I 0 I QJ I d I .d I ~ f' I 

<f.<f.m n1tw'VlVI'W1 t.J116(jn11'Vl1n11~~~1 B t.J1'1t.J1'Vl?l'I~B'U b V'IB?1'1~11~1 bfl11~VI~twf11V'I VI'W1t.J116(jn11~~ 

vl1VILJ'I~B~B'I~B~1B~1'1b~t.J~~1t.J~~~B'I~'It.J1b~~Bn~1~'<\11'W1'W~VIt.ht.J116(jn11~'1~11~ibfl11~~bb~~ 
'U 

b tJ 'W er ~ 'U ~ ~ 6(j B 'U ~ 11 i ~ 1 t.J ~ b ~ tJ 1 ~ B -:~1 'W n 11 ~ 11 ~ i b fl11 ~ ~ fl ru f1 1 V'l n 1 ru ~ V'l 'U l1 tJ 11l.J b tJ 'W 1 U ~ 1 ~ 
'U , 

flru~n~ru~b~V'I1~ VIL..ht.J116(jn11~B?1'11'W~'Vl51l.i~'U'w~11ru1n11b?l'WB11fl1t.J1~'~n~11~B'~er~1t.Jbb~~/VI~B 
, 'U 

~e.J~~ 1 'Wfl{-:~l'iB 1 D 
'U 

<f.<f.CS.: ~~1 t.J~~~ B'I~'U bU~ t.J'Wt.J1b~B t.J11mKVI~~B1t.J VI~B b~B bn~ n11b~B~?lf11V'I~1t.JU1~n111~ 6j nB'W 
'U , I 

rl1VI'W~ b~t.J 1l.Jilb~B'W 1 ~ 

..................... O.. ........ , .. fl';i';jl.Jfl11 

('W1-:Ji:111vt'Vi't.J-r~t1 ~'W5tl~~~1) 

f1 ru ~ m~ru:mrvn :::-v e.N CJ 1 
enalapril maleate \vo mg tablet V!Ul ct./cf 



cr.~ ~b~'We:J11fl1 (~~1tJ) ~'WtJeJ:wl~tJnb~n~ruunneJ'Ufl':i'UrlTVI'U~ ~-:~d 
~ ~ v v 

cr.~.(9) fl':iruVItl1 tJ';i16/Jfl1':irtleJ\It:-J nfr'U~ruru1fl1';i~ ~~eJ~1:WtJ161J1J~ b~tJ1 n'Wd hJ11~~ b U'W fl1';i~~~e:l~1:W 
~ v v 

';j~~'U~\IVIl~ Vl~e:lfl1';i~~~e:J11:W';i~~'Ub~{9) b~{9)~~.fl1~~ b Vl~e:lfl1';i~~~e:l 1~tJfl';i~Vl';i1\1~1D1':if11~~ , , 
cr.~. tv fl ';j ru ~" fl1 ';j ~ :w {91 ';j 1 ~ 1 b f) ';j 1 ~ ~ t.J 1 d ~ 1 fl fl ';j :w 1 'Vl tJ 11"11 ~ {91 i fl1 ';j bb ~ V1 ~1l-l b u 'W 1 '\.J {91 1 :w :w 1 {91 ';j ~ 1 'U , ~ 

~e:lrl1VI'U~ 

cr.~. m fl':iru~~ {91 fi ru6Vi tJ16/JcW~.n t1 fl b~ tJ fl bn'U~'U~ 1 flVleJ\1{91"1~ 1~ tJ~1tJ fl\11'Wfl ru~ fl';j';jlJfl1':ie:l1V11';ibb"~ tJ1 
~ 

1 'U~1\I b 1"1~eJ\1~~~1'0J~~eJ'OJ~~1tJ 
cr.~. cs: fl ';j ru ~ 'U iJ ru Vl1 f) ru .fl1 ~'OJ 1 fl t:-1 ~ {91 fi ru 6Vi ~ eJ 1 'OJ~ \1 ~" ~ eJ '\.J ';j ~ ~ V15 ~" bb" ~ fl11 :w '\.J" eJ ~ fi tJ ~ eJ ~ LJ 1 tJ ~ v , ~ 

1~1'Ut.J1 

cr.~ VI U1 t.J ';j 16(j fl1 ';j ~ eJ ~ \11 'U ~ 'Vl B 1l-l 1 'U ~ 'OJ 1 ';j ru 1 ~ ~ {91 D ru 11 tJ 1 ~ iJ '\.J ';j ~ 1&1 t1 fl b ~ tJ fl b n 'U ~ 'W 1 ~ tJ ?11 iT fl \11 'U 
~ 

flru~ fl';j';jlJfl1':ieJ1VI1':ibb"~ tJ11 'U';i~ tJ~ b 1"1 (9) tJneJ'Ul'U'\.J';i~ n11"1'\.J':i~n1~';i1\Pl1~ b~flV11e:Ji1 n~ 

~~ ........ ·-.7- ... ': .. ~ ............. .'t.h~51'Wfl11:Wfl11 ...................... O. ........... fl11:Wfl11 ............... c.~ ....... fl11:Wfl11 

('U1tJ'U~~" b~e:l'WVI'U1\I~) 
~ 

('W1~?111VI'0't.J1~t1 'Wwh.J~'W{9)1) ('W1\Il'W1.n1 b~l"1iVltJ1fl':iru) 

flnJ"'f1'\j-nJ~bOYi1~"Ue:J~m 

enalapril maleate \vo mg tablet vnJ1 (f/(f 



enalapril maleate cr mg tablet 

G>. ~eHJ1 enalapril maleate cr mg tablet 

lfl. fl w ~UJu~h~' 11 tl 
q 

~-~ ~1'U\J';i~fle:l'U 
~ v 1 ~ 

\J';i~fle:l'U~1CJI'l1CJ1 enalapril maleate ~o mg 'U (9) bl-1~ 

~.Ql fl1~'U~'lJ'j'j~ LJ'j'j~ 1 'Wbbe.J'ItJ~?tii'Vl ue:J'In\.tfl11l-lt'W bb!;l~'lJ'j<j~firusvi\JeJ'~n'Wbb?l'~ 
q q 

I IJ I 

~-~ 0!;l1fl - 'j~'lJ~eJCJ1 ~1'W't.h~neJ'U~1CJ1~1fi'rubL!;l~fl11lJLL~'~ l'We.J~~ l'U~'We:J1CJ L!;l~Vie.J~~ LL!;l~ 
q QJ q 

b!;l~'Vl~ b UCJ'U~h1'U CJ1 11e:J~1'1~~L ~'U'U'U'U~';i~Jlrusvl q 

- 'U'Wfl1~'W~'lJ'j'j~ CJ 1e:l ~1'11! eJ CJ ~ e:l'l';i~'U~e:l CJ1'Vl~e:J~e:JV11'1fl1~~1 ~1'U'\.J~~ fle:l'U bb!;l~ 
q q 

~'W1~fl11lJbb';i'l~e:J'ICJ1 b!;l~~e.J~I'l l'U~'Ue:l1CJ 11~~b~'W 
q 

m. fltuii13JU~'VI1~b'VIflilfl 
q 

e.J!;lfl1';il'l~1~ibfl~1~~~rufl1'V'Ib'U'W1'\.J~1lJ finished product specification Lb!;l~ drug substance 

specification ~B1'1B'I~1fl bfl~~~11''UOD'U b~ CJ1tl'W ~'11~~~'Vl~ bU CJ'W~e:l~1ir fl'I1'Wflru~ fl';i';ilJfl1';ie:J1'Vl1~ bb!;l~ tJ1 

f1';i~'Vl';i1'1?1151';iru?l~ ~'ldb.n ~~~1-r'U~1 i81'1B'I~ e:J'I b U'WutJ'U~ b Vi CJ'U b vi1V1~e:J 1 VI~ n11l-111'1~~1'W bfl~~~1-r'U 1~ 
q ~ 

~·h1'U'Vl~'l 1'11lJ'\.J';i~fl11i'lfl';i~'Vl';i1'1?1151';iru?l~ b~e:J'I ';i~'U~1~1CJ1 'V'I.Ii'l. ~crctb !;l'll'W~ (9)(9) bl-1~1CJ'W 'V'I.Ii'l. ~crcrb 
q q 

( !;l '1'\.h~ n11i'\1 'U ';i1~ n ~ ~ 1'U ~, 'U n~1 1 'U ~ (9)0 iJ f:l'U 1 CJ 'W ~crcrb) 
q q 

m.G> Finished product specification : 

(G>) Enalapril Maleate Tablets USP 
~ 

Test Items Specifications tiel 

(9) Identification Meet the requirement 

~ Assay ~o.o - (9)(9)o.oo/o of the labeled amount of enalapril 

maleate 

Ql Uniformity of dosage unit* Meet the requirement 

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

enalapril maleate is dissolved in mo minutes 

cf Related compounds 

- Sum of all related Not greater than cr.oo/o 

compounds including those 

from enalaprilat and enalapril 

diketopiperazine 

......... ·~····· .'lh~51\Jm1lJf111 
('Ult.J'U~~G'l b~B'UVl'Ul\l~) 

'\J 

({) 
..................................... ,.f1'j'j:lJf11d' 

('Ul\l?1ll'VIV1t.J1~L1 ~whJ1Yr~1) 
··················~···· ... f1'j'j:lJf11';i 

('Ul\li't~irn b~fi'li'Vlt.Jln1ru) 

~ru~n~ru:::bu'Vi1:::'1JEJ\ICJ1 

enalapril maleate c:t: mg tablet VIU1 ®/c:t: 



(\rl) Enalapril Tablets BP 
II 

Test Items tiel 

(9) Identification 

® Assay 

bll Uniformity of dosage unit* 

cs: Dissolution* 

cr Related substances 

- Enalaprilat 

- Enalapril diketopiperazine 

- Any other secondary peak 

- The sum of the areas of any 

secondary peaks other than 

any peak corresponding to 

enalaprilat or enalapril 

diketopiperazine 

m.l!l Drug substance specification : 

(®) Enalapril Maleate USP 
II 

Test Items tiel 

(9) Identification 

tv Assay 

bll Specific rotation 

cs: Loss on drying 

ct Residue on Ignition 

b Heavy metals 

b'1l Related compounds 

- Any impurity 

- Any other individual 

impurity 

-Total impurities 

Specifications 

Meet the requirement 

~ct.o - <9lo<t.o0/o of the labeled amount of enalapril 

maleate 

Meet the requirement 

Not less than b'llo0/o (Q) of the labeled amount of 

enalapril maleate is dissolved in cs:cr minutes 

Not greater than <9l.<to/o 

Not greater than o.cto/o 

Not greater than o.rno/o 

Not greater than <9l.o% 

Specifications 

Meet the requirement 

~~.o - <9lo®.oo/o of the labeled amount of enalapril 

maleate (on the dried basis) 

between -CS:C9> 0 and -CS:rn.ct0 

not more than C9l.o% 

not more than o.®0/o 

Not more than o.ooC9>o/o 

Not more than C9l.o% 

Not more than o.rn% 

Not more than ®% 

......... .fr.. ........ 1.h~lll1..1n11:Unl1 ........................ iJ?. ........ fl11l.Jfl11 ............... O.~ ............ fl11l.Jfl11 

('W1t.J'W~{9)61 b~e:J'WVl'Wl-:J~) 
'\J 

('W1-:J(;11lVlvltJ-rt'l.w ~uthJ~~t'11) ('Wl-:Jl'u1.n1 b~f'lll'Vlt.J1n1ru) 

~ru~ rn~Hu~ btl"v"l1~'V€l-:l c.n 

enalapril maleate <f mg tablet Vt\J1 ~/<f 



(lrl) Enalapril Maleate BP 
II 

Test Items Specifications ~Je) 

C9) Identification Meet the requirement 

\v Assay ~~.ct - (9)0(9).cto/o of the Labeled amount of 

enalapril maleate (dried substance) 

bTl Melting point About (9)<i<i °C 

<t pH \v.cs::' - \v.~ 

cr Specific rotation between -cs::'~ 0 and -ct(9) 0 (dried substance) 

b Related compounds 

-Impurity A Not more than (9).oo/o 

- Impurities B, C, D, E, H (for each) Not more than o.bT1°/o 

- Unspecified impurities Not more than o.(9)oo/o 

- Sum of impurities other than A Not more than (9).o0/o 

b'1l Heavy metals Maximum (9)0 ppm 

~ Loss on drying Maximum (9).o% 

~ Sulfated ash Maximum o.(9)o/o 

VI~1Elb'VI~ - *'\Xl~B Uniformity of dosage units bb~~ Dissolution 1~bb'U'UbBfl?l11bb?l{;)~11tJ~~b~tJ{;)~~fl11 

(9)1l~lbfl11~~VI1flij1~bb~~11tJ~~ b~tJ{;)~btl'U~lb~~ 1 i1 'W1 'U COA 

- fl1tU~~ {;)'Vl ~ b'U tJ'U bb~~fl11 bl'U (waive) fl11(9) 1l~ ?I B'Ul bfl11~~11 tJ fl111{;) 1 ~~'Ubb?l {;)~ bB fl?l11 

VI~ fl:01'U~~ fl~1l~1~-r'U B'UlJ&1~l tJ 
c<9 , 

- Drug substance specification ~~11tu1~1fl1'Uibfl11~'V1~B~~~~(9) drug substance VI~B 1u 

lbfl~1~~ druo substance ~B~~~~(9)tJ16'11b~~TtJ uD'U1{;)uD'UVI~~ L{;)tJi1fl11(9)~l~lbfl~1~~fl1'U'VlfliXl~B~n1VI'U{;) ~ ~ ~ , 

cr. b~el'u1eu~'W 6"} 

cr.C9) bB fl?l11fl111~-ru B'U ru1(9)~'U'Vl~ b u tJ'Ut~h-ru tJ 1 b ~B~1VItl1tJ 1 'U'\.b~ b 'Vl~1 vw bb~ ~?11 bb{;)~ (declare) bb VI~~ q OJ 

~~(91 

ct.(9).(9) 1u?l1rl't1Jfl11~'U'Vl~butJ'U~h-rutJ1 ('VltJ.lv 'VltJ.bTl 'VltJ.<t bb~lbb~fl1ru) 
ct.(9).\v 1urh~B~'W'Vl~ bD tJ'U 'VltJ .(9)/tJ.(9) ~B~tJ1~b?I'UB11fl1 'V'l~B~~1tJ~~ b~tJ{;)'\Xl~Bfl11fll'Ufl~fltufl1'V'l 

I i/ <I q 

~B~~~(9)Jltu~(9)1~Yi:V'U'Vl~bUtJ'W (finished product specification) bb~~~Bn1VI'U{;)~tufl1'V'l~B~1(9)~~'U 

(drug substance specification) fl1tU~B~1~VIl1~fl11bU~tJ'UbbU~~bbnL~b~~b&1~~~~B~bb'U'UbBfl?l11fl11 
~Bbbm~ (tJ.ct) ~1'V'l1B~ finished product specification bb~~/VI~Bdrug substance specification 

L {;) tJ ~ B bb m ~ rl B 'U 1 'U '\.J 1 ~ fl1 ~ '\.J 1 ~ fll {;) 11 fl1 ~ b ~ fl 'Vl1 B ij fl ~ bb ~ ~ 1lJ bfl 'U \v tJ ru 1 'U '\.J 1 ~ fl1 ~ '\.J 1 ~ fll {;) 11 fl1 

0 ....................................... f1~~1Jf111 ............... ~ ........... f1~~1Jf11~ 
('U1~?111Vl~tJ1'~t1 cW'Ut5tl~'W~~) ('U1~l'Ulfn b~ll'll'VltJ1n1ru) 

f)tu~n~ru~bu'V'll~"Ue:J'It.Jl 

enalapril maleate cr mg tablet vtUl bn/ct 



ct.~ be3fl?I1'J~'U'HJ\ll.J1{?1'J~1'Ufl1'Jt:-.l~~W1 
~ 

ct.~.C9l fl'Jru~ 81t:-.l~ {?11 'U'lh~ b VI ~1 V18 ~t:-.J~ {?)~ eJ\llJ?i1 b 'U1.fl1~~18VI'Il~~eJ1''U'JeJ\ll.J1{?1'J~1'Ufl1'Jt:-.J~ {?181{?11l.J 

Vl~flbnru6f1bb~~i5n1'J~m 'Ufl1'Jt:-.l~{?181 GMP-PIC/S Vl~eJbVi8'U b'Vh ~B\lfl'J~VI'J1\l?I151'Jru?l~ 1 'UV1l.l1~W1~ , 
b?I'U B~18 QLJ'U~1 ?I~ {?11l.J'JB'U fl1'J {?) 'JTOJ?IeJ'U 1~ 8llt:-.l ~ fl1'J~'U'J B\lfi\ll'U 'lh ~ fl1 ~'\.J 'J ~ fl1 ~'J1fl1 B b~ fl'Vl'J eJcW fl~ , 
ct.~.~ n'JruVi b tJ'U81t.h b~1~1 n~1'1'\.J 'j~ b 'Vl~ ~ t:-.J~ {?)~ eJ\liJ?I1 b 'U 1.n1~ ~18VIlr\l~eJ~'U'JeJ\ll.J1{?1'j~1'U fl1'Jt:-.J~ {?) 

81{?11l.JVI~flbflru6f1bb~~i5n1'J~ru'Ufl1'Jt:-.J~{?181 GMP-PIC/S VI~B US cGMP ~B\l'\.J'j~bVI~~t:-.J~(?)QLJ'U~1?1~ 'U , 

{?11l.l'JeJ'Ufl1'J{?)'J1~?1B'U1~8llt:-.J~fl1'J~'U'JB\lfi'I1'W'\.J'J~fl1~'\.J'J~fl1~'J1fl1Bb~fl'Vl'JB~fl~ 
d 

ct.m be:Jfl?I1'Jflt;LJ.fl1~~B\181'Vl b?I'UB'J1fl1 

ct.bf1.@) t:-.J~ fl1'j{?)'J1 ~1 bfl'J1~~\'"lru.fl1~ t:-.J~ {?) fi rusv1~B\l~ t:-.J~{?) (certificate of analysis) 1 'U811'U~~\l b tl'U 

~1B~1\l 

ct.m.~ t:-.l~fl1'J{?)'J1~1bfl'J1~~\'"lru.fl1~l{?)~&)'U~B\1~181?11fi't1J (drug substance) m~'Ufl1'Jt:-.J~{?1811'U~ 
~\lbtJ'U~1B~1\l~\l~eJ\l~t:-.J~{?181bb~~~t:-.J~(?)l{?)t1&)'U 

'U 'U q 

ct.bf1.m t:-.J~fl1'J~fl~1 Long Term Stability {?)~e3~~1\IB1~~B\181~~'UVI~bDCJ'W11n'Jru~'WVI~bU8'U81 
l.l1flfll1 ~ tJ VI~Bt:-.J~fl1'J~fl~1 Accelerated stability fl'Jru~'UVI~bD8'U81cUB8fll1 ~ tJ 

ct.CS: ~1eJ~1\181 

ct.CS:.C9l ~b?I'UeJ'J1fl1~eJ\l~\1~1B ~1\181eJ~1\lcUeJ 8 bf1 'VI'bb£Ju-a-a~nru6F'l ~\lbtl'U~1 bb 'Vl'U bb?l~\l'J18~~bB8~ 1~ 
fl'J'U~1'U{?11l.J~n1VI'W~1'W~1~B flru?ll.IU&1~11'\.J ~1\l~'U 

q 

ct.ct fl1'JD'J~rl'Wflru.fl1~81~~\ll.IB'U 
q 

ct.ct.C9l 81~~\ll.IB'U~B\llle3181m\?lhJcU'B8fll1 C9l tJ 'I!'U~1fll'U~'Il.IB'U 
q 

ct.ct. ~ 81VIfl\11~~~'1l.IB'U ~~~B\l~'l?i1b 'U1.fl1~~181 'U~'U'JB'It:-.l~ fl1'J{?)'J1~1 bfl'J1~~81~'U~~\ll.IB'U , , 
I I I 

dd I 0 I Ill I q I ~ I Q f' I 

ct.ct. m fl'Jf;L.I'VlVI'U18'J1~fl1'JVI1 fl1'J?fl.J(?11eJ81\181'Vl?l\ll.JeJ'U b ~B?f\l{?)'J1~1 bfl'J1~VIflf;L.i.fl1~ VI'U18'J1~fl1'J~~ 
q q 

vl1 VI '11 \1 ~e)~ e) \1 ~e)~ 1 e) ~ 1\1 1 ~ 8 ~ ~ 18 ~~~e) \1 ~ \181 b ~ lJ B fl {?11l.J -cJ 1 'U 1 'U ~VI '1.118 'J 1 ~ fl1 'J ~'I{?) 'J 1 ~ 1 b f) 'J 1 ~ ~ bb ~ ~ 
'U 

b t1 'U ~ ~ u ~ ~ ~ B u r1 11 i ~ 18 ~ b M 81 ~e) '~1 'U n1 'J {?) 'J 1 ~ 1 b fl 'J 1 ~~f) ru .n 1 ~ n 'J ru ~ ~ u 11811l.J b t1 'U 1 '\.J {?)1l.J 
'U , 

flru~n~ru~bu~1~ Vl'lh8'J1~fl1'J~B?I\11'U~'Vl51l.J~u~~1'Jru1n1'Jb?I'UB'J1fl181~'1fl~11~B'I~~18bb~~/VI~B 
, 'U 

~t:-.J~{?11 'Ufl{'I~B 1 '\.J 
'U 

ct.ct.CS: ~~18~~~eJ\l~'U b '\.J~ 8'U81b~eJ811fl~VIl.l~B18 VI~B b~Bbfl~fl1'Jb~Bl.l?li11~\?l18'\.J'J~fl1'J1~ 61 rlB'U 
'U , I 

fl1VI'U~ 1~81lJiJb~eJ'U 1~ 

ct.b'll ~ b?I'U B'J1fl1 ~'U8 Bl.l~~~ 1 'tXVIt.h 8'J1~fl1'J~B 81~~~ b~ 81 fl'UcQ.f118VI~'IVIl.l~i11'J~t:-.lflcW'U~ruru1 fl'U~~18 b&il.J 
'\J I '\J OJ OJ '\J 

.:j iJ .:j q I 

VI'Je3t:-.J~18 'j18 eJ'U b?l8 fl eJ'U 
'U 

ct.~ ~b?I'UB'J1fl1 (~~18) ~'U8Bl.l1'1X8flb~n£Kruru1rlB'Ufl'J'Ufl1VI'U~ ~\lcQ 
'U 'U OJ OJ 

ct.~.@) fl'JruVIU18'J1~fl1'J~B'It:-.l flcW'U~tutu1fl1'J~ ~~B~1l.l81~~~ b~81 n'UcQ 1l.J11~~ b tl'U fl1'J~~~B~1l.l 
'U OJ cu 

'J~~'U~\!VIl~ VI~Bfl1'J~~~B~1l.J'J~~'Ub~{?) b~{?)?f~i11~~ b VI~Bfl1'J~~~B 1~8fl'J~VI'J1\l?I151'Jru?l~ 
q q 

................ --~.. .. .............. 'lh~51'\.Jn'j'jlJfl1'j ..................... O ............ fl'j'jlJfll'j ..................... C3.~ .... fl'j'jlJfl1'j 
.... 

('W1 ~~~ b8eJ'WVI'U1\l~) 
'U 

(u1-:J~11vrv1t.J~I?1L1 ~u6tJ~~\?1'j) ('W1\ll'WiJl1 b~~iVI81fl'Jru) 

flt1.l~ n'ljru::: b\lYll:::"'JB~tJl 
enalapril maleate cf mg tablet 'V!Ul rr../cf 



~eJfll~'W~ 

cr.~.m fl';jru~ ~~ .n ru~ tJ16ljiJ~d t~ n b~ tJ n bn'UA'W "\l1 nVi'B~~" 1~ 1~ tJ~1,r n~1'Wflru~ fl';j';jl.J fl1';ieJ1~1';i bb" ~ tJ 1 
'lJ 

1 'Wi1~ b1"1eueJ~~qJqJ1"\l~~eJ"\l~eu1tJ 
ct'.~.c( fl';i ru ~'UtJ ru~1 fl ru.n 1~"\l 1 fl ~ ~ ~ Jl ru ~~ eJ 1"\l~ ~~"vi Btl ';i~~VIfi~" bb" ~ fl11l.JtJ" eJ~ Jl tJ vi eJ ~th tJ ~ 

~ ~ 'lJ 

1~1'UtJ1 

cr.ci ~tl1 tJ ';i16{j fl1';ieu eJ ?I ~1'W ~VI t1~ 1'U ~ "\l 1';iru 1~ ~ ~ .n ru ~ tJ 1~i1tJ ';i ~1~ t1 n b~ tJ n btl'U A'W 1~ tJ ~1,r n~1'W 
'lJ 

fiDJ~fl';j';jl.Jfl1';ieJ1~1';ibb"~ tJ1b 'W';i~tJ~ b 1"1 (9) DrleJ'Wl'Wtl';i~ fl1~tl';i~ fl1~';i1fi1Bb~flVI';jeJij fl~ 

···············~···· ... 'lh~TITUn~~lJnl~ 
( 'W 1 tJ~~· ·~i ~~~'W1 ~~) 

'lJ 

................... O. ............. f1';i';jlJf1l';i 

('W1~?111"vrv1tJ-r~L1 ~w:hJ~~~';i) 

~ru~rn~HI.J~buvn~'I.Je:J'lE.Jl 

enalapril maleate <r mg tablet vtUl <r/<t 

................ e.~ ........ f1';i';jlJf1l';i 

('W1~l'Wi.f11 b~~iVItJ1fl';itU) 



rv 
flW~n~ru:;bQVi1:;6ijeJ~~1 

hydralazine hydrochloride lflct' mg film-coated tablet 

<P>. ~eJ~1 hydralazine hydrochloride ®<f mg film-coated tablet 

lfl. flru~~u~h~'11tl 
q 

biJ'WE.J1b~~~cQ~-r'U'lh~V1TW ®.C9l ':i'lJbb'U'U 
'IJ 

®.m 

'lJ':i~fleJ'U~1tJ~1tJ1 hydralazine hydrochloride ®<f mg L'W C9l b~~ 
'U';i';i"i) 1 'Wbb~~tJ~r.:1\iV1 uv\ln'Wfl11~~'W bb~~'U';i';i"iJ.tlrusvi"uv\ln'Wbbr.:1\l , , 
- ';i~'U~eJE.J1 ~1'W'lJ':i~fleJ'U~1tJ1~1rlflJbb~~fl11~bb';i\l l'W~~~ l'Wi'WeJ1tJ b~~~~~~ bb~~ 

, Q.l , 

b~~Vl~ b uE.J'W~h-r'UE.J1 11v~1\l~~b"iJ'W'U'W'U';i';i"iJ.tlrusv1 
q 

- 'U'Wfl1~'W~'U ';i';i"iJ tJ1eJ ~1\lcWeJ tJ ~ eJ\l':i~'U~eJ tJ1VI~€l~€lVl1\lfl1':i~1 ~1'W'lJ':i~ fleJ'U bb~ ~ 
q , 

~'W1~fl11~bb';i\l~eJ\ltJ1 b~~~~~~ l'Wi'WeJ1tJ 11i'~b"iJ'W 
q 

m. flW~~U~VI1~bVIflcUfl 
q 

~~fl1':i~':i1"iJlbfl':i1~~~rufl1'VHiJ'W1'lJ~1~ finished product specification bb~~ drug substance 

specification ~ B1\lB\l"iJ1fl bfl~~~h-r'UuU'U b~ E.J1 fl'W ~\lL~"iJ~Vl~ bcU E.J'W ~€l?h1! fl\l1'Wfltu~ fl':i':i~ fl1':ieJ1VI1':i bb~ ~ tJ 1 

n':i~Yl':i1\lr.:1To1':itur.:1~ ~\ldbfl~~~h-r'U~1 iB1\lB\l{?)eJ\lb iJ'WuU'U~ b Vi E.J'U b vi1V1~€lL V!lJn11~1~':i:01'W bfl~~~h-r'U 1~ , ~ 

~h-ruvt~\l ~1~D':i~fl11"1fl':i~Vl':i1\lr.:1151':itur.:1~ b~eJ\l ':i~'U~1':i1E.J1 YL\"1. ®cfcfb ~\ll'W~ C9lC9l b~~1E.J'W YL\"1. ®cfcfb , q 

(~\l'lJ':i~n11"1L'W':i1~n"iJ"iJ1'Wb'Un~1 1'W~ @lo i1t1'W1E.J'W ®ctctt>) 
q q 

m.<P> Finished product specification : 

if 
&ijeJ 

(9) 

® 

bT1 

cs: 

if 
6ijt) 

@) 

® 

m 

(CP>) Hydralazine Hydrochloride Tablets USP 

Test Items Specifications 

Identification Meet the requirement 

Assay ~o.o - C9lC9lo.o0/o of the Labeled amount of hydralazine 

hydrochloride 

Uniformity of dosage unit* Meet the requirement 

Dissolution* Not less than b"llcto/o(Q) of the labeled amount of 

hydralazine hydrochloride is dissolved in cs:cr minutes 

(lfl) Hydralazine Tablets BP 

Test Items Specifications 

Identification Meet the requirement 

Assay ~ct.o - C9lo<f.oo/o of the labeled amount of hydralazine 

hydrochloride 

Uniformity of dosage unit* Meet the requirement 

........................ Q ........ rrr~~nT~ 
('W1\l?I11VlVltJ~~u ~u,h.J~~~';i) 

............. a.~ .......... n';i';i~n1';i 
(cw1-:J1cw1tn b~I"'1'VlEJ1n';iru) 

~ru~n'l!tru~bu'V'll~"tlrJ~cn 

hydralazine hydrochloride ~cf mg film-coated tablet 'V!Ul C9>/~ 



II 

Test Items Specifications eue:~ 

('( Dissolution* Not Less than b"llcto/o(Q) of the Labeled amount of 

hydralazine hydrochloride is dissolved in c(ct minutes 

ct Hydrazine Not more than o.oct% 

m.ltl Drug substance specification : 

(CP>) Hydralazine Hydrochloride USP 
II 

Test Items Specifications eue:~ 

(9) Identification Meet the requirement 

l9 Assay ~~.o - <9>ol9.o0/o of the labeled amount of 

hydralazine hydrochloride (on the dried basis) 

b1l pH m.ct - c(.l9 

('( Loss on drying Not more than o.cto/o 

ct Residue on ignition Not more than o.<9>o/o 

b Heavy metals Not more than o.ool9o/o 

b'1i Water-insoluble substances Not more than o.ct'0/o 

~ Limit of hydrazine Not more than o.oo<9>o/o 

(ltl) Hydralazine Hydrochloride BP 
II 

Test Items Specifications eue:~ 

(9) Identification Meet the requirement 

l9 Assay ~~.ct - <9>0<9>.oo/o of the labeled amount of 

hydralazine hydrochloride (dried substance) 

b1l Melting point About l9b'lict 0
( 

('( pH m.ct - c(.l9 

ct Hydrazine Not more than <9>o ppm 

b Related substances 

- any impurity (for each) Not more than o.l9% 

b'1l Heavy metals Maximum l9o ppm 

~ Loss on drying Maximum o.cto/o 

~ Sulfated ash Maximum o.<9>o/o 

'VI~1£Jb'Vi~ - *~1~eJ Uniformity of dosage units bb~~ Dissolution 1'tXbb'U'UbeJft?l1"abb?l~'l"a1tJ~~bBtJ~~~ft1"a 

~"a1"\Jlbfl"a1~~vnniJ1~bb~'lca1tJ~~bBtJ~~b U'W~1b~~ 11t 'U 1 u COA 

- n-aru~"\J ~Vl~ b ih.J'Wbb~'l n1-a bl'W (waive) ft1ca~ca1"\J?lB'Ui bfl"a1~v1ca1tJ n1-a1~ 1 '\X~'Wbb?l~\1 beJ ft?l1-a 

V!~ft:01'W~'Ift~11~1~1'UeJ'UiJ~~1tJ 
o.s ~ 

...................... a ........... f1"a';i~f11';i (___ ............... (p. ................. f1';i';i~f11';i 
('W1'1?l11VI~tJ{~'t1 ~wh.J~~~';i) ('W1'11'Wi.rn b~l'l1iYltJ1f1';iru) 

11ru~n~ru~bQV'll~"VB'ltJl 

hydratazine hydrochloride k><f mg film-coated tablet V!Ul k>/G:' 



- Drug substance specification ~~TH1.J1~1flbc\Jlbfl11~vhm.:j~e.J~{?1 drug substance Vl~eJ lu 
lbfl11~~ drug substance ~eJ.:j~e.J~{?ltJ1?1'1b1~~LJ QtJ'U1(?1utJ'UVI~.:j L(?ltJiifl11{?111~lbfl11~~fl1'U'VJfl~1~eJ~fhvt'W(?I 

cr. b~B'WbSU~'W ~ 
<r.(9) beJ n~ 11 n11 1~-r'U e:111 ty1{?1 :fi'W'Vl ~ b'U tJ'W ~ Tr'U tJ 1 b ~ eJ ..S1vttl1 tJ 1 'W'lJ 1~ b 'Vl ~1 vw bb"~?l1 bb(?l.:j (declare) bb VI~ .:j 
~~\91 

<r.®.® 1'U?I1fi'tyn11~'WVl~b-dtJ'W~1-r'UtJ1 ('VltJ.~ VltJ.m VltJ.c( bb~1bb~n1ru) 
<r.®. ~ 1 'U A'1~eJ~'W'Vl~ b \1 m...1 'Vl tJ .®/tJ .(9) ~eJ.:jtJ 1~ b?I'WeJ11fl1 cw-re:~:wca1tJ" ~b5 tJ (?1~1~eJ fl11fl1'Uf0l:Wf0lrufl1'W 

~eJ.:je.J~{?)Ilt1Javl{?11:W~~'Will~bUtJ'W (finished product specification) bb"~~eJfl1VI'W(?IfOlt1Jfl1'W~eJ.:j1{?1~&i'U 
(drug substance specification) fi1W~eJ ~1~VIl1-:jfl11b LJ~ tJ'Wbb LJ".:jbbm ~ b ~:w b~:W~~~eJ.:jbb 'W'U beJfl?l11fl11 

~eJbbnb~ (tJ.<t) :W1'V'l-re:~:w finished product specification bb"~/VI~eJdrug substance specification 

L(?l tJ~e:~ bbm ~ ne:~'W1'WLJ1~ n1~LJ1~ n1 (?111fl1~h~ flill1eJiJ n~ bb"~ 1ll bfl'W ~ tJ ru 1'W'tJ1~ n1~LJ1~ n1 (?111fl1 
"" d ... t( 

eJ b" fi'Vl"jeJ'W fl?l 

<f.~ beJfl?l11-r'LJ"jeJ.:j:U1 ~"j~1'W fl1"je.J~ {?) tJ1 
d.9 

cr.~.® n1ru~ tJ1~~~ 1 cw'tJ1~ b i11~1 illtJ ~e..~~~~eJ.:jii?l1 b'W1fl1'W~1tJvt1!-:j~eJ~'U1eJ~:W1~1~1'Wfl11t:-~~ ~ tJ1~1:w 
~ d.9 

Vl~flbflt1Javlbb"~i6n11~&fl 'Wfl11~~~tJ1 GMP-PIC/S Vl~eJbVltJ'U bYh ~eJ.:jfi1~'Vl11-:j?l1511ru?l~ 1 'WVI:W1(?1tJ1~ , 
b~'W eJ~1 tJ UD'U ~ 1?1 (?1{?11:W1eJ'U fl1"j{?)"j1~?1 eJ'U L(?l tJiit:-~" fl1"j~'LJ"jeJ.:j5-:j1'W'tJ1~ fi1~'\.J"j~ fl1(?111fl1 B b~ fi'Vl"j e:~'W fl~ , 
cr.~.~ n1ru~b tl'WtJ 1L11 b ~1~1 n~1-:j'tJ"j~ bill~ ~e..~~{?) ~e:~.:jii?l1 b 'W 1.n1cw ~1 tJVI'W.:j~eJ-r'U1eJ~:w1~1~1'W n11e..~~ {?) 

~ d.9 

tJ1{?11:WVI~flbflruavlbb"~i6n11~ffi'Wfl11~~{?1tJ1 GMP-PIC/S Vl~eJ US cGMP ~eJ~'tJ1~bill~~~~{?)utJ'U~1?1(?1 
~ , 

{?11:W1eJ'Ufl11{?111~?1e:~'U1(?1tJiie..~"n11-r'U1eJ.:j5~1'WLJ1~n1~'tJ1~n1(?111fl1Bb~n'Vl1eJ'Wn~ 

~1eJ~1-:j 

<f.m.~ t:-~"fl11~11~lbfl11~~fOlrufl1'W1{?1~&i'U~eJ.:j~1tJ1?1'1ri'ty (drug substance) .ffim 'Wfl11e.J~{?)tJ1~'W~ 
~~btl'W~1eJ~1-:j~~~e:~-:J~e..~~~tJ1bb"~~e..~~~1~t~&i'U 

~ ~ , 
<f.m.m ~" fl11~ fl~1 Long Term Stability ~" eJ(?I~1-:jeJ1~~ eJ.:j tJ1~~'W 'Vl~ b <\J tJ'Wbl ncaru~'Will~ b <\J tJ'W tJ1 

:W1flfll1 ~ u Vl~eJe.J"fl11~fl~1 Accelerated stability fi1W~'Will~bUtJ'WtJ1tJeJtJfll1 ~ u 
<t.CS:: ~1eJ~1-:jtJ1 

<t.CS::.® ~ b?I'WeJ11fl1~ eJ.:j~.:j~1eJ~1-:jtJ1eJ~1-:jtJeJ tJ m VtY1f.I\J':i':i~Drusd ~.:j b tl'W~1 bb 'Vl'W bb?l(?l.:j11 tJ"~ b5tJ(?I1~ 
fl1'U~1'W{?11:W~n1vt'W(?i1'W~1~eJ flru?l:w't1~~11 'tJ ~1-:j~'W , 

cr. cr n11LJ1~ nu flrufl1'W tJ1~?i.:j:WeJ'U , 
cr.ct.® tJ1~?i.:j:weJ'U~eJ.:jiie:J1tJ1~~hJ1.Je:JtJn11 (9) u ir'U~1n1'W?i~:wB'U , 
<f. <t. ~ tJ 1ill fl.:j1(?1~?/~:weJ'U ~ ~ ~ B~?i ~?11 b tJ 1fl1'W~1 tJ 1 'U~'LJ"jeJ~t:-1" fl11~11~l bfl11~~tJT~'W~?i.:j:WeJ'U , , 

~ ............... 9f:!. .............. th~51'\.Jfl"j"jlJfl11 
('UltJ~~ b~eJ'UV!'U1'1~) 

'U 

.................... Q. ............. fi11:Wfll"j 

('Ul'I?I11Vl~tJ-r\91u vr'U5LJ~vr~1) 

.............. (?.~ ............ fl1"jlJfl1"j 

('Ul.:jl'Uirn b~~i'VltJ1fl1ru) 

~ru~rn~mJ~L~'V'll~'UB'lc.n 

hydralazine hydrochloride lv<r mg film-coated tablet VltJl m/<i 



.t:::~~d I 0 I Q.l I d I d I Q ~ I 

ct:.ct:.Gn fl'H"UVlVI'\..!1 tJ"n~ fl1'jV11 flT'S'llJ ~1 e:J CJ1\ICJ1Vl?l\llJe:J'U b ~e:J?I\1 ~'j1'0J1 bfl'j1~VIflru.fl1~ VI'U1 CJ'j1~ fl1'j'OJ ~ 

vl1VI,r\l~ e:J~e:J\I~e:J~1 e:J ~1\1 1~CJ ~~1CJ'OJ~rJ1 e:J\I?i\ICJ1 b ~lJB fl~1lJ-qJ1'U1'U~VI't11 CJ'j1~fl1'j?i\l~'j1'0Jl bfl'j1~~bb" ~ 
'U 

b tJ 'U ~ -r u ~ ~ ~ e:1 u r1 11 ~ ~ 1 CJ ~ b ~ CJ 1 ~ e:1 '~1 'W n 1 'j ~ 'j 1 'OJ 1 b r1 'j 1 ~ ~ r1 ru .n1 'V'l n 'j ru ~ 'V'l u 11 CJ 11~ b tJ 'W 1 LJ ~ 1ll 
'U ~ 

Aru~ n~ru~ bu'V'l1 ~ Vl't11 tJ 'j1~ fl1'j"lie:J ?I \11'U ~V151~ -ru~ 'OJ1'jru1n 1'j b?I'U e:J'j1fl1 CJ1~\I n" 11~e:J\I ~~1 tJ bb~ ~/VI~ e:J 
~ 'U 

~t:-J~~ 1 'Ufl~\1\?ie:J 1 LJ 
'U 

ct:.ct:.cs:: ~~1CJ'OJ~~e:J\I-ru blJ~ CJ'UCJ1b~e:JCJ11n~VIll~e:J1CJ Vl~e:J b~e:Jbii~fl1'jb~e:Jll?l.fl1'V'l~1CJD'j~fl1'j1~ ~ tle:J'U 
'U ~ 

rh'Vl'W~ 1~CJ1~ih~e:J'U1~ 

ct:.b'1l ~ b?I'U e:J<j1 fl1 ~'U CJ e:JlJ~'OJ ~ 1 tXVtt.h CJ<j1~ fl1'j ~e:J CJ1~cW ~ b~ CJ1 rl'U\!.n1 CJVI~\IVIlJ~.fl1'j~ ~ fl~'U ~ t1J t1J 1 rl'U ~~1 CJ b~lJ 
.;j !1/ .;j q I 

Vl'je:Jt:-J"U1CJ'j1tJe:J'Wb?ICJfle:J'U 
'U 

ct:.~ ~b?I'Ue:J'j1A1 (~~1CJ) ~'WCJe:Jll1Vi'CJnb~n~ruru1ne:J'Ufl'jLJn1VI'W~ ~'~\! 
'U 'U OJ OJ 

ct:.~.@) fl'jruVI'tl1 CJ 'j1~ fl1<jrJ1 e:J\1~ fl~'U~ ru tu1 fl1'j~ ~~e:J ~1lJ CJ1~i1~ b~ CJ1 n'Wd hJ11'0J~ b U'U fl1'j~ ~~e:J~1lJ 
'U OJ OJ 

'j~~u~\l,,rr~ Vl~e:Jfl1'j~~~e:J11lJ'j~~LJb~~ b~~?l~.fl1'V'l~ t> Vl~e:Jfl1'j~~~e:J 1~CJfl'j~VJ'j1\I?I1'B1'jru?l~ 
~ ~ 

ct:. ~. ~ fl 'j ru t:-J ~ fl 1 'j ?i lJ ~ 'j 1 'OJ l b A 'j 1 ~ ~ CJ r1 i! 'OJ 1 fl fl 'j lJ l V1 CJ 1 ~ 1 ?I ~ ~ fl 1 'j bb ~ V1 tJ1 ~ b tJ 'W 1 LJ ~ 1lJ lJ 1 ~ 'j \i 1 'W 
~ ~ 

~e:Jfl1VI'U~ 

ct:.~.Gn fl'jrut:-J~ ~.n ru6f1 CJ 1~cQ~.Q t1 n b~CJ n bnLJ~'W'OJ 1 nVfe:J\1~~1~ 1~ CJ?h,Y n\11'Wflru~ fl'j'jlJ fl1'je:J1VI1'j bb~~ CJ1 
'U 

1 'W~1\I b 1"1~e:J\I~ t1Jt1J1'0J ~~e:J'OJ~~1 CJ 

ct:.~.cs:: fl'jru'V'lLJD ruVI1Aru.fl1'V'l'OJ 1n e.J ~ ~ ilru6f1~e:J1'0J?i\le.J~ 1?1 e:JLJ<j~~YlTI~~ bb~ ~fl11llD~ e:J~IlCJ ~e:J ~\J1 CJ~ 
OJ ~ 'U 

1~-r'UCJ1 

ct:.~ VlU 1 tJ 'j1~ n 1'j~ e:J ?I \11'W ~Vl ~1~-ru ~'OJ 1'jru 1t:-J ~ ~ rl' ru 6f1 CJ 1~i1LJ 'j~1~ t1 n b~ CJ n bn'U ~'U 1~ CJG11,Y fl\11'W 
'U 

Aru~fl'j'jlJfl1'je:J1VI1'j bb~~ CJ11 'U'j~ CJ~b 1~1 (9) tJne:J'Wl'WD'j~fl1~LJ<j~fl1~'j1A1Bb~nVl'je:JcW n~ 

v 
............ ~ ............. th~DitJn<J<Jl.lnl1 ro ....................................... fl';i';jl-Jfl1';i 

L----............. O.. .................... fl';i';jl-Jfl1';i 

('U1tJ'U'V'l\?161 b~B'UVl'\..11\1~) 
'\J 

('U1\l?I11VlVltJ-rl'ru ~'UthJ~~I'1':i) ('U1\11'U1n1 b~~1VltJ1n'jru) 

~ru~rn~ru~bO~l~"lle:J-:JtJl 

hydralazine hydrochloride tv~ mg film-coated tablet VIUl ct./ct. 



streptokinase @.cr MU powder for solution for injection 

(i). ~ele.J1 streptokinase @l.et MU powder for solution for injection 

lrl. flWfl3.lU~~11\J 
~ 

~.(9) i'\.J bb 'U'U 
'U 

~.~ ~l'W'\.Ji~fle::J'U 

~.bn .f11~'W~'Uii'<\l , 
~.(( \J~1fl 

~ .f col ,!J QJ col 

b'U'W~~cn'\.Ji1~'<\l1fl b ~e::J?I6(11l &~1Vli'U\J~ 

'\.Ji~fl€J'U~ltJIKltJ1 streptokinase C9lctooooo IU 1'W C9l vial 

'Uii'<\l1'Wf11~'W~~1Vlf'U'Uii'<\ltl10~\Ji1~'<\l1flb~€J , , 
0 II I 

- i~'U~e::JtJ1 ~l'U\Ji~fle::JtJIK1tJ1~1rl'rubb~~f111lJbbi~ l'W~~~ 1'W~'We::J1tl b~6(1Vi~~~ bb~~ , .., , 
b~6(J'Vl~ b u tl'W~1~'Utl1 bl€J~1~i~b'<\l'W'U'W'Uii'<\ltltu;l , 

1 II II .;j Ql .;j II I al 
- 'U'W.f11~'W~'Uii'<\ltl1€Jtl1~'W€Jtl~€J~i~'U~eH.l1Vli€J~€J'Vl1\!fl1if11 ?11'\.J ui~fle::J'U bb~~ , , 
6(1'\.J1~f111lJbb 'j~6(1€J~tJ1 b~6(1~~~~ l'W~'W€J1tJ 11i~b'<\l'W 

q 

- iJ~e::Jf111lJbb~~b~€J'U 1~-.r~bn'UtJ1~ ~ - ~ €J~~1b611~b~tlr~ bb~~Vl~flb~tJ~fl1ibb~bb~~'U'W 
'Uii'<\l.tlru;i bb~~/vt1e::J .f11~'U~'Uii'<\ltJ1 

q q 

~ ~ n1 i ~ i 1 '<\1 1 bf1 i 1 ~ ~ 11 ru .f11 "fH tJ 'U 1 tJ ~ 1lJ finished product specification bb ~ ~ drug substance 

specification ~B1~B~'<\l1fl b.fl~~~ 1~'U\JU'U b~ tJl n'W 6/i~ 1~'<\l ~'Vl~ b ti tJ'U ~€1~111 fl~1'W f1tu~ fliilJfl1i€J1Vl1i bb~~ tJ1 

ni~'Vli1~?11n1itu?l6(1 ~~'lfb.f1~~~1~tJ~1 ie)1~B~~e::J~b tl'U\JutJ~ b Vi t~tJ b v11Vl1e::J 1 Vllin11lJ1~i~1'U bf1~~~1~'U 1~ 
q ~ 

~h~'U'Vl~~ ~1lJ'\.Ji~fl1~fli~'Vli1~?1151itu?16(1 b~e::J~ i~'U~1i1tJ1 'V'L~. lvctct'b ~~l'U~ @)@) blJ~1tJ'U ~.~. lvctct'b 
q q 

(~~tJi~fl1~1'Wi1~fl'<\l'<\J1'Wb'Ufl~1 l'W~ @>0 iJf:l'U1tJ'U lvctct'b) 
q q 

m.@ Finished product specification : Streptokinase for Injection BP 
II 

Test Items Specifications OUel 

(9) Identification Meet the requirement 

~ Assay ~o.o - @)@)@l.o 0/o of the stated potency. 

bn Uniformity of content Meet the requirement 

(( pH b.~- b"li.ct 

ct Bacterial endotoxins Less than o.olv IU/C9loo IU of streptokinase activity 

'b Loss on drying Meet the requirement 

b'1i Sterility Meet the requirement 

~ Constituted solution Meet the requirement 

~~ ......... "y"' ~ ~ ............... th~51'Uf1"j"j:Wf11"j 
('U1tl'U'V'H?1~ b8B'Uvt'U1'1~) 

'U 

................... a. ............. f1"j"j:l.Jf11"j 

('U1'1?111Vf~tJ~~t1 ~'Utftl~~~"j) 

................ ~ ....... f1"j"j:l.Jf11"j 

('U1-:~i\lirn b~9'1lYitl1f1"jru) 

~ru~m~ru:::bu'V'jl:::"UB..:JE.n 

streptokinase C9J.ci: MU powder for solution for injection 'V!Ul C9J/rr. 



Drug substance specification · Streptokinase concentrated solution BP 
II 

Test Items Specifications ezje:J 

(9) Identification Meet the requirement 

\v Assay ~o.o - (9)(9)(9).0 % of the stated potency. 

bT1 Specific activity Not less than <f@)o IU/microgram of nitrogen 

~ Abnormal Toxicity Meet the requirement 

<f pH b.~ - I,"J).<f 

b Streptodornase Maximum @)O IU of streptodornase activity/@oo,ooo IU 

of streptokinase activity 

b'l) Streptolysin Not more than <fo0/o greater than that of the reference 

solution. 

~ Related substances 

-Total impurities Maximum <to/o 

~ Bacterial endotoxins Not more than o.olv IU/@oo IU of streptokinase activity 

- Drug substance specification ~~1'HU1~1n1'UlbA11~v1"VB~~t:-J~~ drug substance Vl~B1'U 

~hA11~v1 druo substance "Vtl~~t:-J~~CJ1G11b~~1tJ ~:n!'U1~ul'Tuvn1-!l l~CJ~f111~11~lbA11~v1A1'UVlf11X1~tl~fhvru~ ~ ~ ~ , 

cr. b~el'UbOU~'U ~ 
<f.@) btl fl?l11 f111 1~ 1''U tl 'W ru 1 ~~'l.!Vl~ b \J CJ 'W ~h1''U CJ 1 b ~ tl~ 1Vl't.h CJ 1 'W tJ 1 ~ b V1 ~1 V1 CJ bb~ ~?I' 1 bb~-!1 (declare) bb VI~~ , v 

t:-J~~ 

<t.@.@) 1'U?i1f1~n11~'WV1~b\Jm..~~·h1''UCJ1 (VJCJ.lv VlCJ.bT1 VlCJ.~ bb~'Jbb~n1ru) 
<f.@.\v 1 'U fl1"Vtl~'WV1~ b D CJ'\..1 V1 CJ .(9)/CJ .(9) "V tl-!1 CJ 1~b?l'Wtl11A1 ~~tl:W11CJ~~ b~ CJ ~IX1~tl fl11A1'UA:WA illf11~ , , 

oil 

"Vtl~t:-l~~.nru~~1:WVJ~Ih.tVl~bDCJ'W (finished product specification) bb~~~tlfl1Vl'W~~ruf11~"Vtl-!ll~~~'U 
(drug substa nee specification) n1ru~e:J ~1~Vll1~f111b tJ~ CJ'Wbb tJ~-!lbbm "V b ~:w b~:W~~~tl-!1 bb 'W'U btlfl?l11fl11 

~ ( ) 2.1 dl 
"V tl bbfl b"V CJ .<f :w 1~ 1 tl:W finished product specification bb~~/Vl1tl drug substance specification 

1~ CJ"V tl bbm "V n tl'Wl'U'lh~n1~U1 ~f11~11 A1~Jb~ f1V11e:JiJ n61 bb~~ hhncu \v tJ ru l'UU1~ f11~U1~f11 ~11A1 

q/ 
......... "j:P" ... ·"'~· ............... tb~ 51'W fl~~:w fll~ Q 

....................................... fl~';i:Wfll';i .............. (P.~ ......... fl';i'j:Wfll';i 

('Wlt.l'U'V'l~~ b~e:J'U'j)j'Ul~l"i) 
~ 

(u1~?11lw~-1t~1'~t1 ~u6u~~~';i) (u1~1'uirn b~f'l1i'VltJ1n';iru) 

~ru~n~ru~b~'W1~'1Je:J.:j81 

streptokinase m.cr MU powder for solution for injection V1'!!1 \v/~ 



ct.\v beJf1?i111''U1eJ\Il.l1~'Hi1'Wf11'H·J~~W1 
dJI 

ct. \v. (9) n1ru~ tJ1 t:-J ~~ 1 'WU1~ b V1~1 'V1 tJ ~t:-J~ ~~ eJ\1~?\'1 b 'W1fl1'V'l~1 tJVItJ\I~eJ~\.J1eJ\Il.l1 ~1~1'W f111t:-J~~ tJ1~1l.l 
Vl~f1bf1DJsvlbb!;l~16n11~m 'Wf111t:-J~~tJ1 GMP-PIC/S V!~eJ bVitJ'U b'Vh 6lJeJ\If11~Vl11\l?i1511ru?i6lJ 1 'UVIl.l1~tJ1~ , 
b?i'U eJ6lJ1 tJ m.J'U~1?i~~1l.l1eJ'U n11~11~?ieJ'U 1~ tJ~ t:-J!;l f1111''U1eJ\15'11'W'lJ1~ n1~u1~ n1 ~11fl1~ b~ f1Vl1eJcU nG1 , 
ct. \v. \v n1ru~ b U'WtJ1t.h beV1~1 n~1\IU1~ b 'Vl~ ~[:.J~ ~~eJ\Ii1?i1 b 'W1fl1'V'l~1tJVItJ\I~eJ1''U1eJ\Il.l1~1~1'U n11t:-J~ ~ 

tJ1~1l.lV!~f1bf1rusvlbb!;1~15n11~m'Uf111t:-J~~tJ1 GMP-PIC/S Vl~eJ US cGMP 6lJeJ\IU1~b'Vl~~t:-J~~OD'U~1?i~ 'U , 

~1l.l1eJ'Uf111~11~?ieJ'UL~tJi1t:-J!;lf1111''U1eJ\15'11'W'lJ1~n1~u1~n1~11fl1~b~nV11eJcUnG1 
..J 

ct. bf1 beJ f1?i11flt1Jfl1'V'l6lJeJ\I tJ1Vl b?i'WeJ11fl1 , 
ct.m.® t:-J!;l f111 ~ 11 ~1 bfl11~~flrufl1'V'l t:-J~ ~ Ji' rusvJ6lJeJ\I~ t:-J~~ (certificate of analysis) 1 'WtJ1~'W~~\I b U'U , 'U , 

~1eJ~1\I 

ct.m.\v [:.J!;lf111~11~1bfl11~~flt1Ji11'V'l1~'l~lJ6l]eJ\1~1 tJ1?i1flt1J (drug substance) m~ 'Wf111t:-J~~tJ11'U~ 
~\I b tJ 'U ~1eJ ~ 1 \1~ \16lJ eJ \1~ t:-J ~ ~ tJ 1 bb!;l ~ ~ t:-J ~ ~1~ tl~tJ L~ tJ ~ e:J\1 ~ 1'W f111~ 11~ Anti-HIV-®, Anti-HIV-\v, 

'U 'U , 

Hepatitis B Surface antigen, Anti-HCV (Antibody against Hepatitis C Virus) 1~t:-J!;lbU'W negative 

ct.m.m t:-J !;1 f111~ n~1 Long Term Stability ~!;1 €l ~~1\l€l1 ~6lJ e:J\1 tJ1~~'W Vl~ b u CJ'W 11 n1ru~'WV1~ b tj tJ'WtJ1 

l.l1f1f1l1 \v tJ Vl~eJt:-J!;lf111~f1~1 Accelerated stability f11ru~'W'Vl~bUCJ'WtJ1cWeJtJf1l1 \v tJ 
ct.CS: ~1eJ~1\ItJ1 

ct.cs:.(9) ~ b?i'WeJ11fl1 ~ e:J\1~\1~1 e:J ~1-:JCJ1e:J ~1-:Jt! e:J CJ m 'Yit.bvu·ra-~.Orusn 611-:Jb tl'W~1 bb Vl'W bb?i~-:J11tJ!;l~ bB CJ~ 1~ 
fi1'U~1'W~1l.l~n1V!'W~1'W~1eVeJ flru?il.lD~~11u ~1-:J~'W , 

ct.ct n11u1~ n'U flrufl1Yl tJ1~~-:Jl.leJ'U , 
ct.ct.® tJ1~~\Il.leJ'U~eJ\Ii1eJ1tJ1m~l-lt!e:JCJn11 (9) tJ tJ'U~1n1'W~\Il.leJ'U , 
ct.ct. \v tJ 1'Vl n-!11 ~~~\ll.le:J'U ~ ~~ eJ\1~\1?1'1 b 'U1fl1'V'l~1 tJ 1 u1u 1eJ-:Jt:-J!;l n11~ 11~1 bfl11~~tJ1~'W~~-:Jl.leJtJ 

c:t I I I , 

QQ I 0 I Q.J I a:i I ~ I ~ ~ I 

ct. ct. m f11ru 'V1V!'W1 tJ 116(1 f111'V11 f111~l.l ~1 eJ tJ1-:J tJ 1'Vl?i -:Jl.J €ltJ b 'V'l€l ?i-!1 ~ 11 ~1 bfl11 ~V!fl t1Jfl1'V'l VI'U1 tJ 116(1 f11 10J ~ 

vl1VIcU-:J~eJ1eJ-:J6lJ eJ~1 eJ ~1-:J L~ tJ ~6lJ1 tJ~~~ eJ-:J~\1 tJ 1 b ~l.JB f1~1l.l~1'W1'W~VIil1 tJ116(1f111~\1~11~1 bfl11~~ bb!;l ~ 
'U 

b tJ 'U ~ 1 'U ~ ~ 6(j eJ tJ r) 11 ~ ~ 1 tJ ~ b ~ tJ 1 ~ eJ -:) 1 'W f11 1 ~ 1 1 ~ 1 b fl 1 1 ~ ~ fl ru f\1 y.j f1 1 ru ~ y.j 'U l1 tJ 1bl-i b tJ 'U 1 oJ ~ 1l.l 
'U , 

fl ru~ n~ru~ bO'V'l1~ VlcU1 tJ 116(1 f1116lJ eJ ?i\11'W~'V151l-l1u ~OJ11ru1 n11 b?i'W eJ11fl1 CJ1 \?1\1 n~ 116lJeJ\I ~6lJ1 tJ bb!;l ~/VI~eJ 
, 'U 

~[:.J~~ 1 'Ufl~\l~eJ 1 oJ 
'U 

ct.ct.CS: ~6lJ1 tJ ~~ ~ eJ -:J1tJ b oJ~ tJ'W tJ1 bd €l CJ11f1~V!l.l ~ eJ1 tJ Vl~€l bd €l btl~ f111 b~ €ll.l?ifl1'V'l ~1 tJoJ 1~ f111 1~ 61 ri €l'U 
'U , I 

fl1'VI'U~ L~tJ 1l-ii1b~eJ'U b6lJ 

ct.ct.ct 1~tJtJf111btl'Ubb!;l~~~~\ltJ1~eJ-:JbU'U cold chain system ~b~l.l1~1~1'U~1l.lVI~f1bf1rusvJ (Good 

Storage Practices (GSP) bb!;l~ Good Distribution Practices (GOP) L~tJbb?i~-:JbeJf1?i11oJ1~f1eJ'U 
d 

ct.b beJf1?i11eJ'U1 

ct. b.® ?\'1 b 'U1fl1'V'l~1tJ ~!;1 f111~f1~1fl11l.lfi-!1~1VI~-:Jf111!;1 ~!;11tJ bb!;l~/VI~€l b~ €l~1-:J 1 'W~1vl1!;1~!;11tJ~1\11 

......... ~ ........ ti':i~D1tlm~lJn1~ 
('W1tJ'W'W~(;1 b~e:l'W'Vf'Wl\1~) 

'U 

0 
················· ...................... f)'j'jl.Jf)1'j 

('W1\1~11'Vfv1tJ1'~'l1 ~w5u~~~1) 

............... @..~-....... fi'j'jl.Jf)1'j 

( 'W1·r1tJi.n1 b~~i'Vl tJ1 n1ru) 

fltl.l~n~ru~ bu'V'll~'VB-:'1 CJl 

streptokinase C9l.cf MU powder for solution for injection 'VItll m/c:i 



ct.b"li ~b~t.r~rnrn8'WtJB:w~~~1~vtt.htJ·n~n11~BtJ1~tl~b~tJ1n'WdrntJvt~~VI:W~f111~~n~'W~ruru1n'U~~1tJb~:w 
'U 'U "'"' 'U 

I 

VI~B ~ev1 tJ11 tJ B'Wb~ tJ rim.J 
'U 

ct.~ ~b~'WB11fl1 (~ev1tJ) 8'WtJB:w1~tJnb~n~rutl.nriB'Wfl1'Un1vt'W~ ~~d 
'U 'U "' "' 

ct.~. C9l n 1 ru VI ,j 1 tJ 11 ~ n 11 c)) '€l ~ ~ n cW 'W ~ ru ru 1 n 1 1 ~ ~ ~ '€l ~ 1 :W tJ 1 ~ U ~ b ~ tJ 1 tl 'W lf 1~ l1 ~ ~ b tJ 'W n 1 ';i ~ ~ 6ff '€l ~ 1 :W 
'U "'"' 

1~~'U~~vt1~ vt~e:Jn11~~~B~1:W1~~'Ubevl?1 bevl?1~evfl1~~ b Vl~e:Jn11~~~BL~tJn1~VI11~~1511ru~ev , , 
ct.~.~ n1ru ~" n11~:w 1?1 11~i bfl11~~ tJ1d ~ 1n n 1:wiV1 tJ1f'l11~1?1 1n11 bb ~VI tJ1~ b tl'W1 tJ 1?11:W:W11?11;J1'W , ~ 

iBn1VI'W~ 

ct.~.m n1 ru~ ~ \?1 it ruGVi' tJ1~cW ~.a t:l n b~ tJ n btl'U~'W ~ 1 nVfe:J~\?1" 1~ 1~ tJ ~1cW n ~1'W fl ru~ n11:W n 11'€l1VI11 bb" ~ tJ 1 
'U 

1 'W~1~ b 1"1eve:J~~~~1~~~B~~ev1tJ 
ct.~. cs:: n 1 ru ~ 'U \J ru Vl1 fl ru fl1 ~ ~ 1 n ~~\?)it ru,] ~ '€!1 ~ ~ ~ ~" ~ '€l tJ 1 ~ ~ Vl5 ~" bb" ~ fl11 :w tJ" '€l ~it tJ ~ '€l ~ u 1 tJ ~ 

"' , 'U 

1~-r'UtJ1 

ct.ct V!Ll 1 tJ 11~ n 11ev B ~ ~1'W ~VI ~1~ -r'U ~ ~ 11ru 1~ ~ 1?1it ru GV1 tJ 1~i1tJ 1 ~1~ t:l n b~tJ n btl'U ~'W 1~ tJ~1't1 n~1'W 
'U 

flru~n11:Wn11B1VI11 bb"~tJ11 'W1~tJ ~ b 1"1 @) tlne:J'Wl'WU1~n1f'lltJ1~n1~11fl1Bb~nV11BU n?l 

............. ~ ....... th~51'Wn11:Wn1';j 
('WltJ'W'W~~ b~B'W'V!'W1~~) 

'U 

(9 
....................................... n11:wn11 

('W1~~11'V!vlt.J'!'I?1u ~'WLh.J~~~1) 

~\...-----.................. c~ ............... n11:Wf111 

('W1~1t~1.n1 b~l'l11Vlt.J1n1ru) 

l"lru~rn~tru~L0~1~"1.le:J~CJ1 

streptokinase <9l.<f MU powder for solution for injection VltJ1 cr./cr. 



แบบแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 
ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๗ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่โครงการ ๖๑๐๙๗๑๐๐๓๓๓

คุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมการเสนอราคาได้ ได้แก่

    ๑. alfacalcidol ๐.๒๕ mcg capsule, soft, ๑ capsule(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-

๒๓๕๙๑๒)[๒๓๕๙๑๒,alfacalcidol,๐.๒๕ mcg ฯลฯ]  จำนวน  ๔๒๐,๐๐๐  

        alfacalcidol ๐.๒๕ mcg capsule, soft, ๑ capsule  จำนวน  ๔๒๐,๐๐๐  เม็ด

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๒๓๕๙๑๒

๒. ActiveIngredient alfacalcidol

๓. Strength ๐.๒๕ mcg

๔. DosageForm capsule, soft

๕. CountValue

๖. CountUnit

๗. DispUnit capsule
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    ๒. alfacalcidol ๑ mcg capsule, soft, ๑ capsule(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๒๓๖๐๑๙)  จำนวน  ๕๐,๐๐๐  

        alfacalcidol ๑ mcg capsule, soft, ๑ capsule  จำนวน  ๕๐,๐๐๐  

        คุณสมบัติ
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    ๓. calcium polystyrene sulfonate ๕ g powder for oral/rectal suspension, ๕ g

sachet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๖๗๓๑๗๗)  จำนวน  ๑๓๐,๐๐๐  ซอง

        calcium polystyrene sulfonate ๕ g powder for oral/rectal suspension, ๕ g

sachet  จำนวน  ๑๓๐,๐๐๐  ซอง

        คุณสมบัติ
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    ๔. enalapril maleate ๒๐ mg tablet, ๑ tablet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๔๖๔๔๔)  จำนวน  ๑,๕๐๐,๐๐๐  

        enalapril maleate ๒๐ mg tablet, ๑ tablet  จำนวน  ๑,๕๐๐,๐๐๐  

        คุณสมบัติ
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    ๕. enalapril maleate ๕ mg tablet, ๑ tablet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๔๖๔๙๒)  จำนวน  ๒,๒๐๐,๐๐๐  

        enalapril maleate ๕ mg tablet, ๑ tablet  จำนวน  ๒,๒๐๐,๐๐๐  

        คุณสมบัติ
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    ๖. hydralazine hydrochloride ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-

๗๓๓๔๑๓)hydralazine hydrochloride ๒๕ mg coated tablet, ๑ tablet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-

๗๘๒๑๒๒)  จำนวน  ๔๕๐,๐๐๐  เม็ด

        ๑. hydralazine hydrochloride ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet

        คุณสมบัติ

 หรือ ๒. hydralazine hydrochloride ๒๕ mg coated tablet, ๑ tablet

        คุณสมบัติ
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    ๗. streptokinase ๑.๕ MU powder for solution for injection, ๑ vial(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-

๒๐๘๘๐๒)  จำนวน  ๖๐  vial

        streptokinase ๑.๕ MU powder for solution for injection, ๑ vial  จำนวน  ๖๐  vial

        คุณสมบัติ
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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 



แบบสัญญา 
สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ 

 
สัญญาเลขท่ี………….……..… (๑) ...............…..…… 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ………………..…………………..............………..…………………………..…………....... 
ต าบล/แขวง…………………………..………….……………….อ าเภอ/เขต…………………....………….…….….…………………..
จังหวัด…….………….………………….…………. เมื่อวันที่ ……….……… เดือน ………….…………………….. พ.ศ. ……......… 
ระหว่าง ………………………………..……………..…………….…… (๒) …………………………………………………………………..…… 
โดย ……...….……………………………………………….………….… (๓) ………..……………………………………………....………..……    
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ………………………….….… (๔ ก) …………..…….……………… 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ………….………………………….……………………………..…………………….………….……..            
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี..…………….....…..…ถนน……………….………..……..ต าบล/แขวง……….……….…........……….
อ าเภอ/เขต………………………….…..…….จังหวัด……….......……….……..….โดย…………….…………………………………..…
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท...........…….… 
ลงวันที่……………..……………….… (๕) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่………….……….……….……..) แนบท้ายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีที่ผู้จะขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ………………....……..… (๔ ข) …….………….….…..…. 
อยู่บ้านเลขท่ี.....…………..….……...….ถนน…………………..…….……...……ต าบล/แขวง……...…………………….….………
อ าเภอ/เขต…………………….…………..….…..จังหวัด………….….....…..………….………… ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่............................... ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้จะขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อตกลงจะซ้ือจะขาย 
  ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขาย……………………..… (๗) ……….….….….………. 
ตามเอกสารรายการสินค้าและราคาต่อหน่วย เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ตามจ านวนที่ผู้จะซื้อจะสั่งซื้อ
เป็นคราวๆ ไป มีก าหนดเวลา…..............(………….......) เดือน ตั้งแต่วันที่ ……… เดือน…………..……….. พ.ศ. ….…. 
จนถึงวันที ่……… เดือน…………..….. พ.ศ. ….…. เป็นราคาทั้งสิ้นประมาณ…………………...บาท (……..……………….) 
ซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
  ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้จะขายรับจะจัดหาสิ่งของที่จะขายตามวรรคหนึ่งเตรียมส่งมอบไว้
ให้แก่ผู้จะซื้อได้อย่างเพียงพอตามจ านวนที่คู่สัญญาได้ตกลงประมาณการไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ 
แต่ผู้จะซื้ออาจสั่งซื้อจริงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากจ านวนประมาณการดังกล่าวก็ได้ 

 ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ 
  ผู้จะขายรับรองว่าสิ่งของที่จะขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก…….. 
  ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้จะขายรับรองว่า เมื่อตรวจ
ทดลองแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัตไิม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ด้วย 

 ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  ๓.๑ ผนวก ๑ …...(รายการสินค้าและราคาต่อหน่วย)………....  จ านวน…….(….…….) หน้า 
  ๓.๒ ผนวก ๒ ……..….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)….....….…..  จ านวน…….(……..…) หน้า 
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  ๓.๓ ผนวก ๓ …………....….(แค็ตตาล็อก) (8)…….......….........  จ านวน…….(…….….) หน้า 
  ๓.๔ ผนวก ๔ ………………….(แบบรูป) (9)………..….….…….....  จ านวน…….(…….….) หน้า 
  ๓.๕ ผนวก ๕ ………………..(ใบเสนอราคา)………………..……....  จ านวน…….(…….….) หน้า 
  ……………….……………….…ฯลฯ………………………..………... 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้จะขายจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ
ผู้จะซื้อ ค าวินิจฉัยของผู้จะซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้จะขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้จะซ้ือทั้งสิ้น 

 ข้อ ๔ การออกใบสั่งซ้ือแต่ละคราว 
  ผู้จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อสิ่งของในแต่ละคราวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการ     
พร้อมกันก็ได้ในปริมาณแต่ละรายการคราวละอย่างมากไม่เกิน………………….…….……(….…………………………..….) 
หรืออย่างน้อยไม่ต่ ากว่า………………………..……….……(………………………………………..….) โดยระบุปริมาณ สถานที่ 
และวันเวลาที่ผู้จะขายจะต้องส่งมอบไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อมอบให้แก่ผู้จะขาย
ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดเวลาส่งมอบตามใบสั่งซื้อไม่น้อยกว่า………….………(……………..….) วัน 

 ข้อ ๕ การส่งมอบ 
  ผู้จะขายตกลงว่าจะส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อตามปริมาณ ณ สถานที่  
และในวันเวลาที่ก าหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัด
พันผูกให้เรียบร้อย 

 ข้อ ๖ การตรวจรับ 
  เมื่อผู้จะซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและ 
ใบสั่งซื้อในแต่ละคราวแล้ว ผู้จะซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพ่ือผู้จะขายน ามาเป็น
หลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น 
  ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้จะขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งซื้อ  
ผู้จะซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้จะขายต้องรีบน าสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด  
เท่าที่จะท าได้และน าสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่หรือเพ่ิมเติมให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งซื้อด้วยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้จะขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้จะขายจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบหรือขอลด 
หรืองดค่าปรับไม่ได ้
  (10) ในกรณีที่ผู้จะขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน  
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้จะซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ 
(ความในวรรคสามนี้ จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีที่ผู้จะซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของ
ที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์) 

 ข้อ ๗ การช าระเงิน 
  ผู้จะซื้อจะช าระเงินค่าสิ่งของที่ค านวณตามปริมาณที่ก าหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราว 
และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ให้แก่ผู้จะขายภายใน..…..…….(……..….) วัน  
นับถัดจากวันที่ผู้จะขายได้แสดงหลักฐานการรับมอบตามข้อ ๖ ให้แก่ผู้จะซื้อ 
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  (11) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้จะซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผู้จะขาย ชื่อธนาคาร……………….…….…………....สาขา……………………………..……..ชื่อบัญชี……………………………..
เลขที่บัญชี……………….……..…………….. ทั้งนี้ ผู้จะขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้จะขาย 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จะขาย ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

 ข้อ ๘ การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้จะขายตกลงรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ 
เป็นเวลา…….(12).……(…….…...……...) ปี …...…..…..(…….……....…..) เดือน นับถัดจากวันที่ผู้จะซื้อได้รับมอบ 
โดยภายในก าหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจาก  
การใช้งานตามปกติ ผู้จะขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน……..…
(………...……..) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้จะซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้จะขายไม่จัดการ
ซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้จะซื้อมีสิทธิที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ท าการนั้นแทน
ผู้จะขาย โดยผู้จะขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
  ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจ    
รอคอยให้ผู้จะขายแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้จะซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่อง
หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้จะขายต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 
  การที่ผู้จะซื้อท าการนั้นเอง หรือให้ผู้ อ่ืนท าการนั้นแทนผู้จะขาย ไม่ท าให้ผู้จะขาย 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้จะขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้จะซื้อเรียกร้อง  
ผู้จะซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 ข้อ ๙ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ผู้จะขายได้น าหลักประกันเป็น………...............(13)……………..….... 
เป็นจ านวนเงิน…………….......บาท (……………..……..….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ..……(14)….…(…………..……….…...) 
ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้จะซ้ือเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (15) กรณีผู้จะขายใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ      
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย    
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด       
หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้จะขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันที่ผู้จะขายน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้จะขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้จะขายน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง   
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้จะขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี      
ผู้จะขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้จะขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติม  
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ให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้จะซ้ือภายใน..............(...…….….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ 
  หลักประกันที่ผู้จะขายน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้จะซื้อจะคืนให้แก่ผู้จะขายโดยไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อผู้จะขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ ๑๐ การบอกเลิกสัญญา 
  ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบก าหนดส่งมอบสิ่งของ 
ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจ านวน  
ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ 
ผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย 
  ในกรณีที่ผู้จะซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้จะซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน   
ตามข้อ ๙  เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้จะซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้จะซื้อ 
จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในก าหนด…(16).…
(….……………..) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้จะขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ 
ในสัญญานี้ด้วย 

 ข้อ ๑๑ ค่าปรับ 
  ในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๐ ผู้จะขายจะต้องช าระค่าปรับให้   
ผู้จะซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ…..….(17)….....(…………...……………....) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ  
นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้จะขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้อง
ครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ หรือจนถึงวันที่ผู้จะซื้อได้ซื้อสิ่งของตามใบสั่งซื้อนั้นจากบุคคลอ่ืน ในกรณีนี้ผู้จะขาย 
ยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญาด้วย ซึ่งผู้จะขายตกลงให้ผู้จะซื้อหักเงินค่าปรับ
และราคาที่เพ่ิมข้ึนดังกล่าวจากราคาสิ่งของที่จะต้องช าระตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได้ หรือให้ผู้จะซื้อเรียกร้องจาก
ผู้จะขายตามข้อ ๑๒ หรือจะบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๙ ก็ได้ ตามที่ผู้จะซื้อ 
จะเห็นสมควร 
  การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงจะซื้อจะขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้จะขายส่งมอบ
เพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ท าให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
  ในระหว่างที่ผู้จะซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้จะซื้อเห็นว่าผู้จะขายไม่อาจ 
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้จะซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ    
ตามสัญญาตามข้อ ๙ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๐ วรรคสอง ก็ได้  
และถ้าผู้จะซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้จะขายเมื่อครบก าหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อแล้ว ผู้จะซื้อ
มีสิทธิที่จะปรับผู้จะขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 ข้อ ๑๒ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้จะซื้อ ผู้จะขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้จะซื้อโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้จะซื้อ หากผู้จะขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้จะซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จ านวนเงินค่าสิ่งของที่จะซื้อจะขายที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
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  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่จะซื้อจะขายที่ต้อง
ช าระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้จะขายยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่  
จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด......................(........................) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ 

หากมีเงินค่าสิ่งของที่จะซื้อจะขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย  
หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้จะซื้อจะคืนให้แก่ผู้จะขายทั้งหมด 

 ข้อ ๑๓ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้จะขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด               
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ 
ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้จะขายมีสิทธิขอ งดหรือ 
ลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน          
เป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนด              
ในกฎกระทรวงดังกล่าว 
  ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้จะขายได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้จะซื้อทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้จะซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ ๑๔ การใช้เรือไทย 
  ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้ผู้จะซื้อตามสัญญานี้เป็นสิ่งของที่ผู้จะขายจะต้องสั่ง 
หรือน าเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ 
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้จะขายต้องจัดการ  
ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือน าเข้าสิ่งของดังกล่าว 
จากต่างประเทศเป็นแบบใด  
  ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง   
ผู้จะขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา
โดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้จะซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 
  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย 
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้จะขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ 
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้จะซื้อด้วย 
  ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ     
วรรคสามให้แก่ผู้จะซื้อแต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้จะซื้อก่อนโดยยังไม่รับช าระเงินค่าสิ่งของ ผู้จะซื้อ   
มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและช าระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้จะขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
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 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้จะซื้อ 
        (……........…...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้จะขาย 
        (……..............…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........…….…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ 
(๑)  ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 
(๒)  ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
(๓)  ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ    

เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔)  ให้ระบุชื่อผู้จะขาย 
      ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
      ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
(๕)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๖)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๗)  ให้ระบุว่าเป็นการจะซื้อจะขายสิ่งของตามตัวอย่าง หรือรายการละเอียด หรือแค็ตตาล็อก       

หรือแบบรูปรายการ หรืออ่ืน ๆ (ให้ระบุ)  
(๘)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(9)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(10)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(11)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(12)  ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแก้ไขซ่อมแซมจะก าหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของสิ่งของ

ที่จะซื้อจะขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จะซื้อ ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารเชิญชวนด้วย 
(13)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้จะขายน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม 

ในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
  (๑) เงินสด  
  (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที ่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
  (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด  โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
  (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  

(14)  ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ 
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(15)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 

(16) ก าหนดเวลาที่ผู้จะซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหล่งอ่ืนเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่
เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จะซื้อโดยตกลงกับผู้จะขาย และโดยปกติแล้ว
ไม่ควรเกิน ๓ เดือน 

(17) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๑ ให้ก าหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๑๐-๐.๒๐  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒  
ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้จะซื้อที่จะพิจารณา โดยค านึงถึงราคา
และลักษณะของพัสดุที่จะซื้อจะขาย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้จะขายจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา  
แต่ทั้งนี้การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 

(หลักประกันสัญญาซ้ือ) 

 

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

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

อําเภอ/เขต........................จังหวัด.......................โดย..........................ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ไว�ต)อ.................(ชื่อส)วนราชการผู� ซ้ือ)...........ซ่ึงต)อไปนี้ เรียกว)า “ผู� ซ้ือ”  
ดังมีข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี........(ชื่อผู�ขาย).......ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�ขาย” ได�ทําสัญญาซ้ือขาย................กับผู� ซ้ือ 
ตามสัญญาเลขท่ี....................ลงวันท่ี..................ซ่ึงผู�ขายต�องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต)อผู�ซ้ือ  
เป4นจํานวนเงิน...........บาท (...............) ซ่ึงเท)ากับร�อยละ......... (........) ของมูลค)าท้ังหมดของสัญญา 

ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการชําระเงินให�ตามสิทธิเรียกร�องของผู� ซ้ือ  
จํานวนไม)เกิน................................บาท (......................................) ในฐานะเป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณีท่ีผู�ขายก)อให�เกิด 
ความเสียหายใดๆ หรือต�องชําระค)าปรับ หรือค)าใช�จ)ายใดๆ หรือผู�ขายมิได�ปฏิบัติตามภาระหน�าท่ีใดๆ ท่ีกําหนด 
ในสัญญาดังกล)าวข�างต�น ท้ังนี้ โดยผู�ซ้ือไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�ผู�ขายชําระหนี้นั้นก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้ มีผลใช� บังคับต้ังแต)วันทําสัญญาซ้ือดังกล)าวข�างต�นจนถึงวันท่ี ...............  
เดือน.................... พ.ศ. ....................... (ระบุวันท่ีครบกําหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุด 
บกพร)องด�วย) และข�าพเจ�าจะไม)เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. หากผู� ซ้ือได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขาย ให�ถือว)าข�าพเจ�ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด�วย โดยให�ขยาย
ระยะเวลาคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผู�ซ้ือได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขายดังกล)าวข�างต�น 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 



บทนิยาม 
 
  “ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา
เสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมในคราวเดียวกัน 
  การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว
ขางตน ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปน้ี 

(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
 ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึง มีอํานาจ
หรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือ
หลายราย ที่เสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาซื้อครั้งน้ี 

(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน  โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจาํกัด  หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจาํกัดหรือบรษัิทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด  อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาซื้อครั้งน้ี 
        คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา  ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาใน
กิจการน้ัน หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ  
กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหน่ึง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่ เ ขา เสนอราคาใหแกกรมผูในการประกวด
ราคาซื้อครั้งน้ี  หรือในนัยกลับกัน 
  การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส  หรือบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการ 
ถือหุนของบุคคลดังกลาว 
  ในกรณีบุคคลใดใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการผูบริหาร  
ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน  ใหถือ
วาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานน้ันมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม”  หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหน่ึง
หรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอกรม  ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หร ือ โดยการให   
ขอใหหรือรับวาจะให  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด  หรือใชกําลัง
ประทุษราย  หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย  หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ  หรือกระทําการใดโดยทุจริต  
ทั้งน้ี  โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอ
ราคารายหน่ึงรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับกรม  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือ
เพื่อใหเกิดความไดเปรียบกรม  โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 
 



บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 

�    1.  ในกรณีผู�ย่ืนข�อเสนอเป�นนิติบุคคล 
 �  (ก)  ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …… …….......แผ'น 

 - บัญชีรายชื่อหุ�นส'วนผู�จัดการ 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 - ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 
 �  ไม'มีผู�มีอํานาจควบคุม 
 �  มีผู�มีอํานาจควบคุม 

 ไฟล�ข�อมูล………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 �  (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….…...ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 - สําเนาหนังสือบริคณห�สนธิ 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 - บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ 
 ไฟล�ข�อมูล……………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน ………….….......แผ'น 

 บัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ' (ถ�ามี) 
 � ไม'มีผู�ถือหุ�นรายใหญ' 
 � มีผู�ถือหุ�นรายใหญ'       

 ไฟล�ข�อมูล…………………………..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
 -  ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 
�  ไม'มีผู�มีอํานาจควบคุม 
�  มีผู�มีอํานาจควบคุม 

 ไฟล�ข�อมูล………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

�    2.  ในกรณีผู�ย่ืนข�อเสนอไม�เป�นนิติบุคคล 
 �  (ก)  บุคคลธรรมดา 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น 
 ไฟล�ข�อมูล……………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 �  (ข)  คณะบุคคล 
 - สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเป4นหุ�นส'วน 

 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�เป4นหุ�นส'วน 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน ……….…….......แผ'น 
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�    3.  ในกรณีผู�ย่ืนข�อเสนอเป�นผู�ย่ืนข�อเสนอร�วมกันในฐานะเป�นผู�ร�วมค�า 
 - สําเนาสัญญาของการเข�าร'วมค�า 

 ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
 �  (ก)  ในกรณีผู�ร�วมค�าเป�นบุคคลธรรมดา 

 -  บุคคลสัญชาติไทย 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 -  บุคคลท่ีมิใช'สัญชาติไทย 
    สําเนาหนังสือเดินทาง 

 ไฟล�ข�อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน ………… ….......แผ'น 
 �  (ข)  ในกรณีผู�ร�วมค�าเป�นนิติบุคคล 

 -  ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 ไฟล�ข�อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 -  บัญชีรายชื่อหุ�นส'วนผู�จดัการ 
 ไฟล�ข�อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 -  ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 
� ไม'มีผู�ควบคุม 

 � มีผู�ควบคุม 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น

 -  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 -  สํานาหนังสือบริคณห�สนธิ 
ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

-  บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ 
 ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

-  บัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ� (ถ�ามี) 
� ไม'มีผู�ถือหุ�นรายใหญ' 
� มีผู�ถือหุ�นรายใหญ' 

 ไฟล�ข�อมูล……………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
- ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 
� ไม'มีผู�มีอํานาจควบคุม 
� มีผู�มีอํานาจควบคุม 

 ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
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�  4.  อ่ืน ๆ (ถ�ามี) 
� ....................................................................................................................................................... 

ไฟล�ข�อมูล……………………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
�  ...................................................................................................................................................... 

ไฟล�ข�อมูล…………….………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
�  ........................................................................................................................................................ 

 ไฟล�ข�อมูล……………………………………….….…..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

ข� าพ เจ� าขอรับรองว'า เอกสารหลักฐาน ท่ีข� าพ เจ�ายื่ นพร�อมการเสนอราคาทางระบบจัด ซ้ือ 
จัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ ถูกต�องและเป4นความจริง 
ทุกประการ 

 ลงชื่อ.............................................................ผู�ยื่นข�อเสนอ 
 (...........................................................) 



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




