
U~~n1A~~~1~~~~v~ 

b~v~ tJ~~n1~~1f11~vb11fi1w,l (~1) ,J'TlJ1'U ce ~1~n1~ ~1~15tJ~~n1~~1f11ih~n'VI~vilnif (e - bidding) 

~-:!VIl~~~CJB-:1 ilfl11l.JU~~6l~f0l'<\l~U~~fl1~~1fl1~Bb1eufiru6fi' (CJ1) ~TU1'W CS:: ~1Clfl1~ ~1CJi5'lJ~~fl1~ 

~1fl1€lb~fl'Vl~Btin~ (e - bidding) ~1fl1fl~1-:!~B-:~-:~1'W~B1 'Wfl1~'lJ~~n1~~1fl1fl~-:~tl bU'Wb~'W~-:~ 
~'W CS:::,(9)~(9) ,0Dbn.oo tJ1'Vl (~~1'WVI~-:!bb~'WbbU~VI~'UVI~-:!~'UVIfl~tJ~1l.JtJ1'Vl~1'U) ~1l.J~1Clfl1~ ~.:Jtl 

(9). entecavir ctoo meg film-

coated tablet, (9) tablet 

(ct(9).~~.~~.~~ -~ct~lf>~b) 

~. lactulose bb.b'll g/(9)oo ml 

syrup, (9)ct ml sachet 

(ct(9).~~.~~.~~ -b(9)~lf>CS:::CS:::) 

rn. lansoprazole (9)ct mg gastro

resistant tablet, (9) tablet 

(ct(9).~~.~~.~~ -(9)0(9)lf>(9)o\v) 

cs::. pancreatin (9)cto mg gastro

resistant capsule, hard, (9) 

capsule (ct(9).~~.~~.~~ 

-~~~(9)b'lJ~) 

~1'U1'W ~,boo 

~1'U1'U (9)(9)0,000 

~1'U1'U 

~1'U1'U ~~,000 

cs::. 1lJ b U'WtJ flfl~61i-:~Bth~VI11.:J~n~~~tJ n1~~'U~B b~'UBVI~Bvhirruru1ntJV!t.h CJ.:J1'U~B.:J-r~ 11~1fl~11 
, \J \J .., .., «<I 

b ~e:J.:J'<\)1 fl b U'U~~1lJ ~1'U bfl rusn fl T~U~~ biJw:.J~ fl1~'lJf1u1i.:J1'U~e:l.:J ~'lJ~~ fle:ltJ fl1~~1l.J~~ b ;j CJtJ~-r~l.J'W~~11 fl1~fl~~'Vl'j1.:J 
\J 6..1 \J «<I 

fl1'jfl~.:JfhVI'W~ ~1l.l~'lJ~~ n1~ b~ CJ bb v.~~1 'U~~tJtJ bfl~eJ~1 CJ~1~~'Ub 'Vl~~B.:J fl~l.lUt1J~fl~1.:J 

ct. 1lJbU'WtJflfl~611-:~~fl'j~tJ~B1 11 'Uuru~~1CJ~B~~.:J.:J1'Ubb~~ 1~bb~.:JbiCJ'W~B1 ~bU'U~~.:J.:J1'U~B.:JV!t.bCJ.:J1'U 
, \J , .., \J ' 'IJ 

ove:J.:rr\i 1 'W~~uu bfl~e:J·1h EJ~TH"''W b 'Vll"l"Ve:J'l n 'a:wuru~n~1'l 6lt'l'a1:w ~'lii~uflfl61~ ~~'l'l1'W b tl'W~'W'611'W~~ ~n1'a n~~:wn1~~ 
.... .., , \J , \J \J 

~~n1~ ~u~V!1~ ~ile51'U1'<\l1 'Wfl1~~1bcU'W.:J1'U1 'Un'<\lfl1'j~e:J.:Jti~uflfl~,~\J~1CJ 
\J \J , 

b. ilflru~l.ltJ1i bb61~ 1lJil~ n~ru~~B-:J~1l.l~1l.l~ flru~ n 'j~l.J fl1'j'W bCJtJ1 CJ n1~~~~B~~~1.:J bb~~ fl1'jtJ~VI1~ , 

~~~fl1fl-r~ri1VI'U~ 1 'U~1eun'<\l'<\l1'Ub un~1 
, «<I , 



-tv-

Q. ~ Q d' Q,, I 

·m~ nvrae:ru flGW1'l n~11 

~. 1~btJ'U~n~~th~ 1t.J~t111~n'Un\J~~'Uie:Jb~'Ue:J'j1t.J~'U~bi1~'UsU'e:Jb~'Ue:J 1 ~bbn~-:JVI1~'j~t.Je:J'l ru 1'U 
~ ~ 

tJ'j~ n1fi'1U'j~ n1 ~'j1f11~ b~ fl'Vl'je:JU n~ Vl~e:J 1~ b U'U~fl'j~vl1 fl1'jeJ'Ub U'Ufl1'jeiJ~"U11-:Jfl1'j bbeV.:JeiJ'Ue:JV1-:J b U'Uo'j'j~ 1 'Ufl1'j 
~ 

1.1 1.1 

tJ'j~fl1 ~'j1f11~ b~ fl'Vl'je:JU n~ f1~ .:JeW 

~. 1~ b u'Um~~u be:Jn~'Vl~Vi~e:Jf111~f1~n'U ~'le:J1'0JtJn bG1o1~t.Je:J~=fl'UP11~ 1 'Vlt.J bl'Ubb~~~u1~eue:J.:J~~'UsU'e:J 
~ , 6,J .... ~ 

b~'Ue:J 1~nfi'1i.:J1 ~~~~be:Jn~'Vltf111~f1~n'Ub-ci'U11tY'U , 

(9)0. ~~'Uie:Jb~'Ue:J~e:J.:J~.:J'Vl~ b Ut.J'U 1 'U'j~'LJ'U~~~e:J~~~1-:J.f11f1~~~1 t.J~b~fl'Vl'je:JiJn~ (Electronic 
~ .... 

Government Procurement : e - GP) "Ue:J.:Jfl'j~U~~n~1-:J 

(9)(9). ~~'Uie:J b~'Ue:J~.:J 1~~uf1~ b~e:J n b U'U~~ruru1~e:J.:J~.:J'Vl ~ b u t.J'U 1 'lJ'j~'U'U~~~e:J~ ~~1-:J.f11f1~~~1 t.J 
~ ~ .... .... .... 

~b~fl'Vl';ie:JUn~ (Electronic Government Procurement : e - GP) "Ue:J.:Jfl';i~U~~fl~1-:J ~1~~f1ru~fl';i';i~fl1';i 

tJ . tJ.~ . tl1Vi'U~ 

(9)~. ~~'Uie:J b~'Ue:J ~ e:J.:j 1~e:J ~ 1 'U~1'U~ b U'U0~ bb~ ~.:JU~~'j1 t.J~'U 'j1 t.J~1 t.JVI~e:J bb~~.:JU~~'j1 t.J~'U'j1t.J~1 t.J 1~ 

t1fl~e:J.:Jf1'j'U~1'U1'U~1'j~~1f1'ru ~1~~f1ru~fl'j'j~fl1'j tJ . tJ.~ . tl1Vi'U~ 
~ .... 

e.J~ 'U i eJ b~'U eJ ~ eJ .:J ~ 'U i eJ b~'U eJ 6b ~ ~ 6 ~ 'U eJ 'j 1 r-11 'V1 1-:J 'j~ u u ~ ~ ~ eJ ~ ~ ~ 1 'l.n 1 f1 ~ :o ~ 1 t.J ~ b~ n 'V1 'j eJ u n ~ 1 'Ul 'U ~ 
~ ~ 

~ .~ .. ~ :~ .· .. ~~~~ .. 'j~Vil1'l b1 ~1 .. . P.c;i .mo ....... .. .. 'U . ~\1 ........ <n~-~.9. .... .. 'U. 

e.i'G1'U L"\J G11~1 'j t1 "U e:J ~u 1.e:1 nG11';iU'j~n1~';i1f11~ ~,~ n'Vl';i e:Jun~ 1~ t.J ~11'U1 Vi~~ be:Jn~1'j~1'U'V11'l'j~'U'U~~~e:J 
~ 

~~ ~ 1 \l .f1 1f1~~~1 t.J~ 1.~ fl'Vl 'je:Jun ~~\1 bl.~l'U~tJ';j~ n1 1"1"\J'U ~'~ ne:J'Ul'Ub~'Ue:J ';i1f11 

~~'UL"\J ~1~1'jt1 ~'j1t.J~~bBt.J~ 1~~bl'U1~~ www.rayonghospital.net Vi~e:J 

www.gprocurement.go.th Vi~e:J G1e:J 'Ut11~'V11\l 1 'Vl';i~'V'-l '¥1Vi~1 t.Jb~"U o-m~b(9) -b'1i~ct(9)-~ ~e:J ID(9)bb'1JL 'Ul'Ubb~~b1~1 

'j1~ fl1';i 

~eJ1'U1t.Jfl1 ';ib\l'V'-l t.J1'U 1~'j~t.Je:J\l uiju~h1~fl1'j l.b'Vl'U 

e.i'll ';i l~ fll ';i~.:JVil~';i~t.Je:J \1 
'IJ 



����������	
�������
�	�	�������	
��������������������������� !"��#��$�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�������	&'()*�����"�+,��	��-�������.�/�����0�+(12	(
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entecavir ct'oo meg film-coated tablet 

<P>. ~eltJ1 entecavir ct'oo meg film-coated tablet 

lll. fJNfl1JU~~11'll 
\!>.<9> <j'\.Jbb'U'U 

'U 
L tl'U tJ1 L~~eucQ ~~'U'\.J'j~V11'U 

tv.tv ~1'U'\.J'j~fY€l'U '\.J<j~fle:J'U~1tJ~1tJ1 entecavir monohydrate ;-:J?I~\I~fl'U entecavir o.ct' mg 

1'W (9) L~~ 

\v.rn .f11SU'U~'tJ'j'j~ 'tJ'j'j~ 1 'WLLt:NiJ~?I'WVl ue:J-:~n'WP~11~~'U LL~~'tJ'j'j~.tlrusvlue:J-:~n'ULL?I-:1 , , 
tv.~ 0~1fl - 'j~'tJ~e:JtJ1 ~1'U'\.J'j~fle:J'U~1tJ1~1~ruLL~~r111~LL'j-:Jl'Ut:-J~I?rJ'Wi'We:J1tJL~~~t:-J~I?l LL~~ , "' , 

L~~Vl~ L u tJ'U ~1~'U tJ111 eJ ~1-:~~~ L ~'U'U'U'tJ'j'j~.n ru'Vl , 
I 1.1 1.1 d "* d 1.1 I Q I 

- 'U'U.f11SU'U~'tJ'j'j~ tJ1e:l tJ1\I'U e:l tJI?le:J\J'j~'USUe:l tJTV!'je:JSUe:JV11\I fl1'jfi1?11'U u'j~fle:l'U bL~~'I.l'U1~ , , 
r111~ bb 'j-:J~e:l\ltJ1 b~'IJ~(:.J~\?ll'Ui'Ue:J1tJ 11~~b~'U , 

Q,IQ ... 

rn. fiNfl1J\J\ilVI1-!ILVIfi'I.Jfl 
' 
t:-J~fl1'j\?l'j1~iLfl'j1~~~ru.f11'VHcU'ULU1?11~ finished product specification Lb~~ drug substance 

specification ;-:~1~~ ~Vl~ L u tJ'U 1?1 e:J~TW fl-:11'Uflru~ fl'j'j~ fl1'je:JTV!1'j LL~~ tJ1 fl'j~VJ'j1\l?l151'jnJ~~ 
m.<P> Finished product specification 

II 
Test Items Specifications 'l.lel 

bfl.(9).(9) Identification Meet the requirement 

bfl.<9>.\v Assay ~o.o - <9>oct'.oo/o of the Labeled amount of entecavir 

bfl.(9).bfl Uniformity of dosage unit* Meet the requirement 

bfl.(9).~ Dissolution* Not Less than ~oo/o (Q) of the labeled amount of 

entecavir is dissolved in rno minutes 

bfl.<9>.ct' Related substances 

- Individual impurities Not more than o.ct'% (each impurity) 

-Total impurities Not more than tv.oo/o 

m.lD Drug substance specification 
II 

Test Items Specifications 'l.lel 

rn.\!>.<9> Identification Meet the requirement 

rn.\v.\v Assay ~~.o - <9>o\v.o% of the Labeled amount of entecavir 

rn.\v.rn Optical rotation +\!>~0 to +\!>~0 

rn.\v.~ Related substances 

- Individual impurities Not more than o.<9>% (each impurity) 

-Total impurities Not more than o.rno/o 

........ ~~ ............ th~51'Wfl'j'jl.Jfl1'j ......... ............. 6. ......... ... f)'j'jl.Jflli 

, 
................ 4 ................... f)'j'jl.Jflli 

('WltJe:ll'W'Wvl vh~n61) ('W1~?11l~itJ-rl'lL1 ~wh.J~~I'li) 
'\) 

( 'Wl~u'l!eu~iil.lru ?I L Vli) , 

fO)f.1J~f)~f.1J~btl'V'I1~"U€l\lE.J1 

entecavir <too meg film-coated tablet 'VIU1 <91/m 



II 

Test Items Specifications evv 
m.l!:J.ct Water cr.~- b.ct% 

Vl~1tiLVI'l - *'\X1~t1 Uniformity of dosage units L~bb'W'Ubtlfi?I1'Hb?lt"l-:!11CJ"~b~CJt"l~"n11(?111'0Jibfl11~~ 

'VI1ni11~bb~-:!11CJr;:l~b~CJt"l~bu'W~1br;:l~1 n 'WL 'U co A 
co~..l col 11.1 11.1 ... t( 'I 'I il.ld 

- fi1UJ'Vl'OJ t"l'Vl ~ b 'U CJ 'W bb 'OJ-:~ n11 b 1'W (waive) n 11(?111 'OJ ?I ti'U1 bfl11~'VI11 CJ n 11 bt"l b 'VI CJ'W bb?l t"l-:1 btl n ?111 

'VIr;i' n~J'W~\l m;=h1~1t11-r'Ut~'W~~ t111 CJ 
~ ~ 

- Drug substance specification ~'OJ11UJ1'0J1fiL'Ulbfl11~~~€l-:J~~~(?l drug substance 'VI~tiL'U 

lbfl11~~ druo substance ~ti-:J~~~(?ICJ1?1'1b1'0JTU utJ'ULt"lutJ'U'VI~-:1 Lt"'CJilfi11(?111'0Jlbfl11~~fl1'U'Vlfl'lX1~tl~n1'VI'Wt"l 
:::> 'V 'V ~ 

d I 

<~:. L~v'lJbeviD'lJ ~ 

cr.{9) btl n?111n 111t11f'U €l'W tu1(?l~'W 'Vl~ b u CJ'W ~ 11''\J CJ1 b ~ €l~ 1'VI'l11 CJL 'W 'lh~ b 'V1 ~1 'V1 CJ bb"~?l'1 bbt"l-:1 (declare) bb 'VI~-:! 
~ "' 

~~(?) 

cr.{9).{9) 1'U~1fi'~n11~'W'Vl~buCJ'WI?I'Jf'UtJ1 ('VltJ.Iv 'VltJ.m 'VltJ.c( bb~1bb(?)n':iru) 
cr.{9).\v 1 'U f11~€l~'W'Vl~ b u tJ'W 'VltJ .(9)/CJ.(9) ~ B\l tJ1~ b?I'W€l':i1fl1 ~~€ll-l':i1 tJ"~ b~tJt'1~1~€l nJ1fl1'Ufll-lflUJJl1~ , , 
~€l\le.J~(?)JlUJGVl(?l1lJ~~'W'Vl~bUCJ'W (finished product specification) bb"~~€lrl1'VI'Wt"lflnJJl1~~€l\l1~~~'U 
(drug substa nee specification) n1ru~€l~1~'VIl1\lfl11b '\.J~ tJ'W bb '\.J"\lbbm~ b ~l-lb~l-l'OJ~~€1\lbb 'W'Ub€lfl?l11fl11 

~€l bbm~ (tJ .ct) lJ 1~ ~€ll-l finished product specification bbr;:l ~/'VI~€! drug substance specification 

Lt"l CJ~t~ bbm~ riB'W1'W'\.J1~ n1~'\.J1~ n1 ~':i1fl1~h~ n'Vl':iBil n~ bb" ~ 1lJ bn'W 1v tJ ru 1'W'\.J1~ n1~'lh~n1~11r11 
... c:o: ... t( 

€l b" n'Vl':i€l'W n?l 

ct.lv b€lfl?l1':if'U1€l\ll-J1 (?l'j~J'W f)J'j~ ~(?I CJ1 
~ 

ct.lv. {9) n':iru~ tJ1e.J~(?l1 'W'\.J 'j~ b 'V1 ~1 'V1 tJ ~ ~~ ~ ~ €l\lil?l1 b 'W1Jl1~~1 tJ'VIcU\l~€lf'U':i€l\llJ1(?l':i~1'W fl11~~ (?) tJ1~1lJ 
'V ~ 

'V!r;i' n bfiUJGVl bb"~i5n1':i~m 'Wfl11~~(?ltJ1 GMP-PIC/S 'VI~€! b ~tJ'U b vh ~€l\lfl':i~'Vl':i1\l?l1u1':iUJ?I~ 1 'W'VIl-l1~tJ1~ , 
b?I'W €1~1 tJ utJ'U ~ 1 ~ ~ (?11l-J':i€l'U n1':i ~ ':i1 'OJ ?I €l'U t~ tJil ~" n1':if'U ':i€1\l fi'l1 'W'\.J ':i~ n1 ~'\.J':i ~ n1 ~ ':i1 r11 ~ b~ fi'Vl':i Bil n~ 

ct.lv.lv n':iru~ b U'WCJTW1 b ~1'0JJf){?)J\ltb~ b 'Vl~ ~ ~~~~€l\lil?l1 b 'W1Jl1~ ~1 tJ'VIcU\l~€lf'U':i€l\llJ1~':i~1'W f)]'je.J~ ~ 
'V ~ 

CJ1~1lJ'VIr;i'nbnruGV!bbr;:l~i5n11~m'Wn11~~~tJ1 GMP-PIC/S 'VI~€! US cGMP ~€l\lD1~b'Vl~~e.J~~utJ'U~1?1~ 
'V , 

.d 
ct.m btl fl?l11fl t\JJl1~~€l\l CJ1'Vl b?I'W €l11fl1 , 

ct.m.{9) ~" fl11~':i1'0Ji bfl ':i1~~fl t\JJl1~ e.J~ {;1Jl ruGVI~€1\l~ e.J~ ~ (certificate of analysis) 1 'WtJ1~'W~~\l b cU'W , 'V , 

~1€1~1\l 

ct.m.lv ~"f)J'j~'j1'0Jlbfl11~~flt\JJl1'W1~~~'U~€l\l~1tJ1?1'1f1'~ (drug substance) mm 'Wfi11~~~CJ1i'W~ 
~\lbU'W~1€l~1\lvY\l~€l\l~~~~CJ1bb"~~e.J~~-r~"~'U 

'V 'V , 

cr.m.m e.J" n 1':i~ n~1 Long Term Stability ~" €1~~1\l€11 ~~€1\l CJ1~~'W'Vl~ b u CJ'W11 n':iru~'W'Vl~ b'U tJ'WCJ 1 

l-l1nn11 lv tJ 'VI~€l~"n1':i~n~1 Accelerated stability n':iru~'W'Vl~bUtJ'WtJ1cU€ltJn11 1v tJ 
EJru~n·raJnJ,rb'VIu~·h,ru~:ruLeu®eu~N\JJ'W 

........... ~ ........ 1.h~D11Jf1'l~l.Jf11~ ((j) 
....................................... n'j'j:WnJ'j ................ ci/. ~ ................ f)'j'j:W n J'j 

('U1tJ€l1'Y'U'Vl vh~nr;:,) 
'IJ 

('U1\l?I11'VIvltJ-r{9)11 ~'Wcl\J~~{9)'j) ('W1\J5LJ~y.j'j'j:WDJ ?lb'Vli) , 

~ru~f1'\.~H1J~bO'Yi1~'1J€l~tJ1 

entecavir ~oo meg film-coated tablet VIU1 \v/(,)1 



cf.CS: ~1e:J~1~eJ1 
II II 1 cv 1 1 II 1 Ql If cf ;;I CV col '1 II 

cf.CS:.(9) ~ b?I'We:J';i1fl1~e:J~?I~~1e:J eJ1~eJ1e:J eJ1~'W e:JeJ ro 'VI\.I'UJ\J1'l!QIU\AIIfl &V~ b u'W~1 bb 'Vl'Wbb?l~~';i1eJ~~ be:JeJ~ b~ 

fl';i'U~1'W~1:W~nTVI'W~ 1 'W'\X1olie:J flt1.l?I:W~~11 tJ oli1~~'W , 
cf.cf f11';iU';i~rl'Wflt1.1.flTVW1~&1~:We:J'U , 

cr.cr.(9) eJ1~&1~:we:J'U~e:J~ne:J1eJ1~~~L!e:JeJn11 (9) tJ iruo;nni''WG1~:we:J'U , 
cr.cr. ® eJ1'Vln~1~~&1~:we:J'U 'OJ~~e:J~G1~?i~b t.~1.n1~~1eJ1 'U-r'U';ie:J~~~n1';i~';i1'0J1 bfl';i1~v;eJ1~'W~G1~:we:J'U q , 

cold I 0 I CV I d I d I oQ f' I 

cf.cf. rn f1';it1.1Vl'VI'W1 eJ';i1SUf11TV11 f11';i~:W ~1 e:J eJ1~ eJ 1'Vl?l ~:We:J'U b ~e:J?I~~';i1'0J1 bfli1~VIflt1.lfl1~ VI'W1 eJ';i1SUf11';i'OJ ~ 

vi1V1tJ~~ e:J~e:J~G(J e:J~1 e:J ~1~ 1~ eJ ~G(J1eJ'OJ ~~ e:J~G1~ eJ1 b ~:WB f1~1:W-o51'W1'W~VI't.h eJc;i1SUf11';iG"1~~ ';i1'0J1bfl';i1~v;bb~ ~ 
'U 

b tJ 'W ~ -r 'U ~ ~ su e:J 'U r1 11 i ~ 1 eJ ~ b ~ eJ 1 oli e:J ~ 1 'W n1 ';i ~ ';i 1 'OJ 1 b ~"~ i 1 ~ v; ~"~ ru .n1 ~ n ';i ru ~ ~ 'U 11 eJ 11~ b u 'W 1 tJ ~ 1 :w 
'U q 

flru~ n~ru~ bu~1~ Vl'tl1 eJ ';i1SU f11';iG(Je:J?I~1'W~'Vl51~-ruw'OJ1';iru1 n1i b?I'W e:J';i1 r~1 eJ1 ~~n~ 11~e:J~ e-J~1 eJ bb~ ~/VI~e:J 
q 'U 

~e.J~~1'Wfl~~~e:J1tJ 
'U 

ct.ct.cs: ~~1eJ'OJ~~e:J~-r'Ub tJ~eJ'WeJ1bde:JeJ11n~VI:w~e:J1eJ Vl~e:J bde:Jbn~f11ib~e:J:W?I.fl1~~1eJU';i~f11';i1~ '~ ne:Jt.~ 
'U , I 

n1VI'W~ 1~eJ1~nb~e:J'W1~ 

ct.b'll ~b?I'We:J';i1fi1~'WeJe:J:W~'OJ~L~VI'll1wn~n1';i~e:JeJ1~'W~b~eJ1n'Wd.n1~VI~~VI:w~.n1';i~~n~LJ~runnn'Ue-J~1~b~:u 
'U 'U QJ.., 'U 

dil 1.1 d q I 

Vl';ie:J~~1eJ';i1eJe:J'Wb?leJf1e:J'W 
'U 

cr.~ e-Jb?I'We:J';i1fl1 (e-J~1eJ) ~'WE.m:w1~eJnb~n~ruru1ne:J'Wfl';i'Un1VI'W~ ~~.0 
'U 'U QJ .., 

cf.~.(9) f1';jru'\t1'll1 ~ ';i1~f11';i~ e:J~~ fl~'W~ ru ru1 f11';i~ ~~e:J~1:U ~1~'W ~ b~ ~1 n'Wd 1~11'<\J ~ b clJ'W f11';i~~~e:J~1:U 
'U QJ QJ 

';i~~'U~~'\.-11~ '\t1~e:Jf11';i~~sffe:J~1:W';i~~'Ub~~ bG(J~?I~.fl1~~ b '\t1~e:Jf11';i~~sffe:J 1~~f1';i~Vl';i1~?1151';it1J?IG(J 
q q 

ct.~.® n ';iru e.J ~ n1 ';i&1:u ~ ';i1 ~1 bfl ';i1~v; ~ 1d 'OJ 1 n n i:u1Vl ~ 1 P~1?1 ~ in1i bb ~'VI ~1~ b iJ 'W 1 tJ ~ 1:u :u1 ~ ';i :o1'W 
q ~ 

II o 
~e:Jf11VI'W~ 

ct.~. Q1 fl';j rue.J ~ ~ n rusvl ~ 1~'W ~.a fl f1 b~ ~ f1 bfl'U ~'W 'OJ 1 f1Yle:J ~~ ~ 1~ 1~ ~6'1 1tJ f1 ~1'W fl ru~ fl';i';i:U f11';je:J 1'\t11';i bb~ ~ ~ 1 
'U 

1'Wed1~b1~1~e:J~~~~1~~~e:J'OJ~~1~ 
cr.~.cs: n';iru~'U u f11'\t11fl ru.n1~ 'OJ 1 n ~ ~ ~.n rusvl~ e:J1 'OJG1 ~ e.J ~ ~ e:JtJ ';i~~'V15e.J ~ bb~ ~r~11:u tJ~ e:J~n ~ ~ e:J ~ 'lh ~~ 

·~ q 'U 

1~~'U~1 

ct.ci V1'll1 ~ ';i1~ f11';i~ e:J ?I ~1'W ~'Vlt1~ ~'U cW 'OJ1';it1.1 1e.J ~ ~.n ru,] ~ 1~nu ';i~i'&i fl f1 b~ ~ f1 bfl'U ~'W 1~ ~6'11ir f1~1'W 
'U 

flru~f1';i';i:Uf11';ie:J1V11';ibb~~~11 'W';i~~~ b 1~1 (9) tJ ne:J'Wl'WU';i~f11PIU';i~f11~';i1fi1Bb~ flVJ';je:J'Wn~ 

.......... ~~ ........... '\.J';i~51'Wfl';i';i:Ufl1';i @ 
....................................... fl';i';i:Uf11'j .............. ¥. ................. fl';i';i:Ufl1'j 

('W1t.le:J1'W'Wvl vh~n~) 
'U 

('W1\1~1Tt,w1t.~-r~t1 ~'W5'\.J~~{1)'j) ('W1-!Iu't!~~';i'j:Uru ?lb'Vll) , 

flCU~fl'l~H1.J~bOYn~"Vtl'l~1 

entecavir ~oo meg film-coated tablet VIU1 m/m 



lactulose ®o g/®ct ml oral solution, (j)ct ml sachet 

(j), ~tlV1 Lactulose <9>o g/<9>ct' ml oral solution, <9>ct' ml sachet 

lrl. f1Wfl11U~~11\J 
lv.<9> <j\Jbb'U'U 

'1.1 

lv.lv ~1'W\J'j~fle:J'U 

lv.bn au'W1~'1.J'j'j"\J 
q 

tv.~ [)1~'U~'I.J'j'j"\J 
q 

lv.ct' u~1n 

"'""' ... 

LtJ'U~.ntl1L~m.J1~ hJ5J~t=).:j~b'Vl~e:J.:jtJ1~1~~e:J'U ~-a~-r'I.JoJ<j~VJ1'U 
oJ<j~fle:J'U~1tJ~1tJ1 Lactulose C9lo g b'UD~lJ1~'j <9>ct' i1~~~~'j (<9> ~e:J.:j) 

<9>ct' ij~~~~'j 

'I.J'j'j"\J 1 'U~e:J.:jtJ~~tJVJ Ue:J.:jfl'UA11l.laS'W bb~~'I.J'j'j"\Jcflru,-liJe:J.:jfl'Wbb~.:j 
q q 

- 'j~'I.J~e:JtJ1 ~1'WD'j~fle:J'U~1 tJ1G11f1tubb~~A11lJ LL 'j.:jl't.Je.J~~l'Ui'Ue:J1tJ L~au~e.J~~ bL~~ q .., q 

b~auVl~b ti tJ'U~h-r'UtJ1Lle:J~1.:ji'~L"\J'U'U'U'I.J'j'j"\Jcflru,-l 
q 

I il il d .:11 d il I al 
- 'U'U.f11~'U~'I.J'j'j"\J tJ1e:J tJ1.:j't.J e:J tJ~ e:J.:j'j~'I.J~e:J tJ1V!'je:J~e:JVJ1.:jfl1'jf11~1'U u'j~ fl e:J'U bb~ ~au'U1~ 

q q 

A11lJ LL 'j.:jaue:J.:j tJ1 b~auvf e.J~ ~l'Ui'We:J1tJ Lli'~ b "\J'W 
q 

m. flWfl11\JtJl'VI1~b'VIfl'Ufl 
q 

e.J ~ fl1 'j ~ 'j 1 "\J 1 b A 'j 1 ~ ,_, fl ru .n 1''fH tJ 'W 1 oJ ~ 1lJ finished product specification Lb ~ ~ drug substance 

specification ~.:jL~"\J~Vl~LDtJ'W~e:JG11'Wfl.:j1'WAru~fl'j'jlJfl1'je:J1V!1'jLL~~tJ1 fl'j~VJ'j1.:j~151'jru~au ~.:jifb.n~~1?11-r'U 
~b~eJ1.:j~.:j{?) e:J.:j LtJ'WucU'U~ L Vl tJ'U bvl1Vl~e:Jb VllJ fll1lJ1~ <j~1'W L.f1~~1?11-r'U1~1?11-r'UV!~.:j ~ 1lJD <j~ fl1Pl fl'j~Vl <j1 ~ 

6i 

~1o1'jru~au b~e:J~ 'j~'I.J~1'j1tJ1 ~.Pl. tv<fct'b ~\li''W~ (9)(9) blJ~1tJ'W ~.Pl. tvctctb (~\loJ<j~fl1PIL'W'j1aun"\J"\J1'Wb'Ufl~1 , q , 

l'W~ (9)0 i1~'W1tJ'W lvct'ct'b) 

m.(j) Finished product specification : Lactulose Solution USP 
II 

Test Items Specifications 1,1() 

bf1.(9).(9) Identification Meet the requirement 

bf1.<9>.lv Assay ~o.o - <9><9>o.o% of the Labeled amount of Lactulose 

bf1.(9).bf1 Uniformity of dosage unit Meet the requirement 

bn.@).~ Impurities 

Qrgaoi~ Impurities 
-Fructose Not more than <9>.oo/o 

-Galactose Not more than <9>b.o% 

- Epilactose Not more than ~.o% 

-Lactose Not more than <9>lv.oo/o 

bf1.<9>.ct' pH lv.ct' - b.ct' 

bf1.<9>.b Microbial enumeration tests Meet the requirement 

............ ~ .......... oJ1~Li1'Wf1'j'jlJf11'j ................... ti?. ............ f1'j'jlJf11'j 
/' 

............... t.L ................... n11l-ln11 

('W1tJB1'W'Wvl vh~n6'1) 
'1.1 

('W1.:j?l11VI'V1tJ-r\91u ~wh.J~~\911) ( 'W1~uu~~11l-lru ?1 b Vll) 
q 

~ru~rns-ru~bu~1~"1l€l.:JCJ1 

lactulose <9lo g/<9l<t ml oral solution, <9l<t ml sachet vt.U1 <9l/<t 



II 
Test Items Specifications euv 

{,ll,(9).Q11 Tests for specified Meet the requirement 

microorganisms 

{,ll,(9).~ Volume in container Meet the requirement 

m.lrJ Finished product specification : Lactulose Solution BP 
II 

Test Items Specifications ,v 
{,ll,lv.(9) Identification Meet the requirement 

{,ll,lv.lv Assay ~<t.o - @o<t.oo/o of the Labeled amount of Lactulose 

{,ll,lv.{,ll Uniformity of dosage unit 

{,ll,lv.~ Related substances 

- Impurity B (Galactose) 

- Impurity A (Epilactose) 

- Impurity C (Lactose) 

- Impurity E (Tagatose) 

- Impurity 0 (Fructose) 

{,ll.lv.<t pH 

rn.lv.t> Methanol 

{,ll,lv.Q'lJ Sulfites 

{,ll,lv.~ Boron 

{,ll,lv.~ Lead 

{,ll.lv.@O Sulfated ash 

{,ll,lv.(9)(9) Microbial contamination 

{,ll,lv.@lv Volume in container 

m.m Drug substance specification : 

(~) Lactulose Concentrate USP 
II 

Test Items euv 
{,ll,{,ll,(9) Identification 

and minimum t>lvo g/L of Lactulose 

Meet the requirement 

Not more than @d::.oo/o 

Not more than @o.oo/o 

Not more than @o.oo/o 

Not more than ~.o% 

Not more than @.oo/o 

rn.o - Q'lJ.o 

Not more than {,llO ppm 

Not more than {,llO ppm 

Not more than <t ppm 

Not more than o.<t ppm 

Not more than o.lv% 

Meet the requirement 

Meet the requirement 

Specifications 

Meet the requirement 

{,ll,{,ll.lv Assay ~<t.o - @o<t.o0/o of the Labeled amount of Lactulose 

{,ll,{,ll,{,ll Refractive index Not less than (9).~<t(9) 

{,ll,{,ll.~ Residue on ignition Not more than o.(9)o/o 

.......... ~lt':' ........... 'l.h~TITum~lJm~ ................. Q. ................ m~lJm~ ............... .c.f.~ ................ fl'j'jlJfl1J 

('W1tJeJ1'W'Wvl vh~n~) ('W1~G'111Vl~tJ-r~t1 YrwhJ~Yr~J) 
'IJ 

('W1~5tJ~~JJlJt\.! G'lb'Vli) 
~ 

~ru"'m~HlJ~bOV'l1~"VB~EJ1 

lactulose mo g/m<t ml oral solution, m<t ml sachet 'VI'W1 1!:>/<t 



Ill 
Test Items Specifications "tJe:J 

rn.rn.<t' Related compounds 

-Galactose Not more than ®'b.oo/o 

-Lactose Not more than ®\v.oo/o 

- Epilactose Not more than ~.oo/o 

-Fructose Not more than ®.o% 

(l£1) Lactulose BP 
Ill 

Test Items Specifications "tJe:J 

rn.rn.<9l Identification Meet the requirement 

rn.rn.\v Assay ~<t'.o - ®olv.oo/o of the labeled amount of lactulose 

(anhydrous substance) 

rn.rn.rn Solubility Meet the requirement 

m.rn.cs::' Melting point About ®'b~ c 
rn.m.<t' pH rn.o - b'1i.o 

m.m.'b Specific optical rotation -cs::''b.o to -<t'o.o 

m.m.b'1i Methanol Not more than <to ppm 

m.m.~ Boron Not more than ~ ppm 

m.m.~ Lead Not more than o.<t' ppm 

m.m.®o Water Not more than \v.cto/o 

m.m.<9l<9l Sulfated ash Not more than o.®o/o 

m.m.®lv Related substances 

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

(Epilactose), B (Galactose), C 

(Lactose), 0 (Fructose) and E 

(Tagatose) 

m.m.®m Microbial contamination Meet the requirement 

Vl111llbVI~ - *,X1sb'e:J Uniformity of dosage units 11Xbb'U'Ube:Jf1?11~bb?I~~~1CJ~~b~CJ~~~n1~1?1~1"\l~hfl~1~~ 

vnniJ1~bb~-:!~1CJ~~b~CJ~~bU'W~1b~~11l'W1'U COA 

- n~ru~\i ~Vl ~ b .U CJ'U bb~-:1 n1~ bl'U (waive) n1~1?1~1"\l?le:J'Ui bfl~1~~~1CJ n1~1~ 1 1X~'W bb?t~-:~ be:Jf1?11~ 
Vl~f1~1'U~-:!f1~11ffi~-r'Ue:J'U~~~1CJ 

oM q 

- Drug substance specification ~"\l1~ill1"\l1f1b'Uibfl~1~~~e:J~~~~I?1 drug substance Vl~e:J b'U 

ibfl~1~~ druo substance ~e:J~~~~I?1CJ1G11b~"\l~LJ uU'Ub~uU'UVI~~ 1~CJnn1~1?1~1"\libfl~1~~fl~'UVln,X1~eJ~n1VI'W~ 
::;, 'U 'U q 

............ &.~~ ...... 1.h~li1'Un~il.ln1i .............. G?. .................... niil.lnli ................ a}.: ................. n~il.lnli 
('W1tHJ1'W'Wvl ~i~n~) 

'\) 
('U1-:!?111VIvi'tJ1~cU ~'WthJ~~~~) ('Wl-:Jliir~~~~l.lru ?lb'Vll) 

q 

~ruGl'n~ru~bO'V'l1~"U'El~tJ1 

lactulose <9lo g/<9l<t: ml oral solution, <9l<t: ml sachet 'VIU1 m/<t: 



d 'I d 
~. b.:lil'lJb"lJil'U '1 

<f.(9) beJfl?l1lfl1l1~-rtJ eJ'4~1~~\.!Vl~ b th.J\Jt~h-rtJ tJ1b ~eJ..JTVIcU1tJL \.!Dl~ bV1~1vw bb~ ~~1bb~N (declare) bb VI~'! 
e.J~~ 

<r.(9).(9) 1tJ~1~~fl1l~\.!Vl~butJ\.!~1-rtJt~1 ('VltJ.k> 'VltJ.m VltJ.c( bb~1bb~nlru) 
<r.(9). k> 1 tJ FheveJ~\.!Vl~ b ;j tJ\.1 'Vl tJ .(9)/tJ .(9) ev eJ'I tJ1~ b?I\JeJ'j1fl1 ~~eJ~l1tJ~ ~ bB tJ ~~1~eJ fl1lfl1tJ r~~r~ruJl1'\l'l 

. ~ ~ 

eveJ'Ie.J~~firu'Vl~1~~~\J'Vl~bUtJ'U (finished product specification) bb~~~eJn1VI'U~fln.IJl1~eveJ.:~1~~~tJ 
(drug substa nee specification) fllW~eJ ~l~VIl1'1 fl1l b LJ~ tJ\.1 bb LJ~.:~ bbm ev b ~~ b~~~~ ~eJ'I bb 'UtJ b eJfl?l1lfl1l 

eveJ bbmev (tJ .<f) ~1~~eJ~ finished product specification bb~~/VI~eJdrug substance specification 

1~ t~eveJ bbm ev neJ'U1'Utb~ n1~'lh~n1 ~l1fl1~b~ nVlleJ'D nGfbb~~1libn'U k> u ru 1tJ'IJ'j~f11~'1J'j~f11~l1fl1 
.... ..: .... ~ 

f) b~ fl 'Vl 'j f) 'U fl ?I 

<f.\!) beJ fl?l1l-rtJ'jf)'l~1 ~l'l1'Ufl1'je.J~ ~ tJ 1 
~ 

<f. \!J.(9) fllru~ tl1 e.J~ ~ 1 'UDl~ b 'Vl~1 'Vl tJ ~ e.J~ ~(?) eJ.:~iJ61'1 b 'U1Jl1~~1tJVI11'1~eJ-r'UleJ'I~1~l'l1'U f111e.J~ ~ tl1~1~ 
~ ~ 

Vl~flbfln.!Gflbb~~ifin11~m 'Ufl11e.J~~tl1 GMP-PIC/S Vl~eJbVitJtJ bVh eveJ'Ifll~Vl11'1?11'011ru?tev 1 'UVI~1~tl1~ 
~ 

b?I'UeJev1tJ uUtJ~1?1~~1~1eJtJfl11~11~?1eJtJ 1~t~ile.J~fl11-rtJ1eJ'Ifi.:~1\J'IJ1~n1~th~n1~11r11~b~flV11eJ'Dn~ 
~ 

<f. k>.k> n1ru~ b tJ'UtJ1cW1 b ~1~1n~1.:~LJ 1~ b 'Vl~ ~ e.J~ ~1?1eJ.:~i1~1 b 'U 1Jl1'\l'l ~1 tJ'VIlT.:~~eJ-rtJ'jf)'l~1~1'l1'U n11e.J~ ~ 
~ ~ 

tl1~1~VI~flbfln.!Gflbb~~ifin11~m'Un11e.J~t}W1 GMP-PIC/S Vl~eJ US cGMP eveJ'ID1~bVl~~e.J~~u'l'TtJ~1?1~ 
~ ~ 

~1~1eJtJn11~11~?teJtJL~t~ile.J~n11-rtJ1eJ'~fi'~1t.~'\.J1~n1~'\.J1~n1~11r~1~b~nVl1eJ'Dn~ 
d 

<f.m beJfl?l11flruJl1~eveJ'I tJ 1'Vl b?I'U e111r11 
~ 

<f.m.(9) 0 0 0 11~11~lbr111~vi'r~ruJl1~e.J~~firu6fleveJ'I~e.J~~ (certificate of analysis) 1'UtJ1~'U~~'I 
~ ~ ~ 

btl'U~1eJ~1'1 
<f.m.k> e.J~fl11~11~lbr111~vi'fln.IJl1'V'l1~~~tJeveJ'I~1tJ1?h~qj (drug substance) rom'Ufl11e.J~~tl1~'U~ 
~'lbtl'U~1eJ~1'1~..:JeveJ'I~e.J~~tJ1bb~~~e.J~~1~t~~tJ 

~ ~ ~ 

<f.m.m e.J~fl11~fl~1 Long Term Stability ~~eJ~~1'1eJ1~eveJ'ItJ1~~\.!Vl~bUtJ'U11n1ru~'U'Vl~bUtJ'UtJ1 
~1nn11 k> tJ V!~eJe.J~fl11~f1~1 Accelerated stability n1ru~'U'Vl~bUtJ'UtJ1cWeJtJfll1 k> tJ 

<f.(( ~1eJ~1'1tJ1 
1J 1J I CU I I 1J I IV td C.: CU Q 11J 

<f.c(.(9) ~ b?I\JeJ11r11~eJ'I?I'1~1 eJtJ1'1 tJ1eJ tJ1'1'U eJ tJ m VI'U1~\Jjj~IH)A!l SV'I b U'U~1 bb Vl'Ubb?l~'l11 tJ~~ beJtJ~ ~ 

r~1tJtl1'U~1~~n1V!'U~ 1 'U'tX1~eJ r~ru?t~'l'T~~11 '\.J ~1..:JI?1'U 
~ 

<r.<r fl1lD1~nt.~r~ruJl1~tJ1~~'~~eJtJ 
~ 

<f.<f.(9) tJ1~~'~~eJtJI?1eJ'IileJ1tJ1m~hJ't!eJtJn11 (9) tJ 11tJ~1n1'U~'I~eJ'U 
~ 

<f.<f. \!) tl1Vl fl'l1~~~'1~eJ'U ~ ~1?1eJ'I~'I61'1 b 'U1Jl1~~1 tJ 1 tJ-rtJ1eJ'I e.J~ fl11~11~1 br111~vi'tJ1~'U~~'I~f)tJ 
~ ~ 

......... ~~ ........... 'lh~BTI..Inl':il.Jf11':i {i) ....................................... f1';j';jl.Jf11':i ................ d.~ ............... f1';j';jl.Jf11';i 

( t.n m:nutrv1 .Yh ~ n ~) 
~ 

('U1-:JI:111'VI'Y1tJ-r\11t1 ~'UthJ~~\11';i) ('U1'15UOSU'V'l':i':il.1ru !:1b'Vli) 
~ 

~ru~n'\~{W~b0~1~'VtJ,:jtJ1 

lactulose <9lo g/(9)& ml oral solution, <9lr:'f. ml sachet 'V!U1 CS:.!& 



c~~~d I 0 I CV I d I d I ~ ~ I 

ct. ct. bTl f1'H1.1VlVI'U1 CJ~1eu f11~V11 f11~~:U 1?11 '€) CJ1~ CJ1Vl?l~:U '€)'U L 'V'l'€)?1~ IP1~1'i\J1 bfl~1~VIfl fl.lfl1'V'l VI'W1 CJ ~1eu f11~'i\J ~ 

vi1VItJ~~'€)~'€)~~'€)\?l1'€) ~1~ LVI CJ ~~1 CJ'i\J~~ '€)~~~ CJ1 L ~:u~ niP11:U'<\J1'U1'U~VIcU1 CJ~1eun1~~~1P1 ~1'i\J1 Lfl~1~l1LLG1 ~ 
'IJ 

L iJ 'U ~1'U ~ V~eu '€)'U ~ 11i ~ 1 CJ~ L~ CJ 1~ '€) ~1 'U n1~1P1 ~1 'i\J1 Lfl ~1~l1 fl fl.lfl1'V'l n~ru ~'V'l'U 11 CJ 1 hJ L iJ 'UL tJ 1P11:U 
'IJ , 

flru~ n~ru~ Lu'V'l1~ VltJ1 CJ ~1eu n1~~'€)?1~1'Uf1VJ51l-i1u~'i\J1~ ru1 n1~ L?l'U '€)~1fl1 CJ1~~n~ 11~v~ ~~1 CJ LLG=~ ~/VI~eJ 
, 'IJ 

~~~IP11'Wfl~~t?ieJ 1tJ 
'IJ 

1.1 1.1 IV ai.,J d 1 1.1 .:II d Q d 1.1 al 1 I 

ct. ct.~ ~~1 CJ'i\J~ \?1 eJ~~'U L uG1 CJ'U CJ1 L:UeJ CJ1 f1G1VI:UVI '€)1~ VI~'€) L:U '€) bf)VI f)1~L?l'€):U?l fl1'V'lVI1 CJ u~~ f11~ Vl1 f)'€)'U 

rl1VI'UVILVICJ 1~ih~'€)'U 1 ~ 

ct.(;'}} ~ L?l'UeJ~1fl1~'UCJ'€):U~'i\J~ 1 'lXVItJ1 CJ~1euf11~~eJCJ1eu'UV~ L~CJ1 n'U'0.fl1 CJVI~~VI:UVI.fl1~~~n-Yr'U~fllfl11fl'U ~~1 CJ b~:U 'IJ 'IJ D~D~ 'IJ 

.:II 1.1 .:II q I 

Vl~eJ~~1CJ~1CJeJ'UL?ICJf1eJ'U 
'IJ 

ct.~ ~L?l'U'€)~1fl1 (~~1CJ) ~'UCJ'€):U1lXCJnL~f1~tufl11fl'€)'Ufl~'Url1VI'UVI ~~cQ 
'IJ 'IJ VD~ 

ct.~.(9) n~ruVItJ1 CJ ~1eun1~~ '€)~ ~ n-Yr'U~ ru ru1 f)1~~ VI~'€) ~1:U CJ 1eu'WV~ L~ CJ1 n'Ud 1l-i11'i\J ~ L U'W f)1~~ VI~'€)~1:U 
'IJ v v 

~~~'U~~VIi'V~ Vl~'€)n1~~VI~'€)~1:w~~~'UL~IP1 L~IP1?l~fl1'V'l~ t> Vl~eJn1~~V~~eJ LV~CJn~~V1~1~?1151~ru?l~ , , 
ct.~.® n~ru ~ G1 f)1~~:u (?1 ~1 'i\J1 Lfl~1~t-1 CJ1d 'i\J 1 f) f)~:U1Vl CJ1~1?1 (?1 {n1~ Lb 'V'lVl CJ1~ L iJ 'UL tJ \?11:U:U1\?1~~1'W , ~ 

1.1 0 

~'€)f)1VI'UVI 

ct.~.bll n~ru~ ~IPlfi ru,-lCJ1eu'UV~cQ t1 n L~CJ n Ln'U~'U 'i\J 1f1l1''€)~\?1G11VILVI CJ~1tJ n~1'Ufl ru~ n~~:U f11~'€)1VI1~ LLG1~ CJ1 
'IJ 

1 I IV .¥ 
'Ueu1~ L 1G11~'€)~?1 qJqJ1'i\J~BiJ'€)'i\J~~1 CJ 

ct.~.~ n~ru'V'l'UD tuVI1fl fl.lfl1'V'l 'i\J 1 f)~~ IPlfi ru,-l~ '€)1 'i\J~~ ~ G1 (?) e)tJ~~ f1Vl5~G1 LbG1 ~fl11:UtJG1 '€) V~n CJ (?) '€) ~tl1 CJ~ v , 'IJ 

1~1'UCJ1 

ct.ci VIeW 1 CJ ~1eu n 1~~ '€) ?I ~1'U f1 VJ B1~ 1'U ~ 'i\J 1 ~ ru 1 ~ ~ IPlfi ru ,;- CJ 1~ i1 tJ ~~1~ t1 n L~ CJ n Ln 'U ~'U LV~ CJ ~ 1ir n ~1'W 
'IJ 

flfl.l~f)~~:Uf)1~'€)1VI1~bbG1~ CJ11 'U~~CJ~L 1G11 (9) Drl'€)'Ul'UtJ~~f)1~tJ~~f)1VI~1fl1BL~f)Vl~'€){j f)~ 

............ ~~ ........ th~51'Wfl~~lJfl1~ 6) 
...................................... fl~~lJfl1~ 

,.--
............... d .................... fl~~lJfl1~ 

('W1~'€l1'W'tJVl vh~n~) 
'IJ 

('W1-:t~11Vll1~-rt9lt1 ~wh.J~~t91~) ('W1-:tutJ~l"l~~:uru ~b'Vli) , 

~rur;rrn~ru~b0~1~"UB~CJ1 

lactulose <9lo g/<9l<t' ml oral solution, <9l<t' ml sachet 'VfU1 <t/<t' 



lansoprazole ti><f mg gastro-resistant tablet 

(j). ~£1~1 lansoprazole ®~ mg gastro-resistant tablet 

lrl. f>1Nfl~cU~~1LtJ 
b tl'Wt.J1 b~~eucQ~i''UtJ';i~Vl1'W 

tv.l!:> ?i1'UtJ';i~fHJ'U tJc;j~fleJ'U~1tJ~1tJ1 Lansoprazole ®~ mg L'U ® b~~ 
'IJ';j';j~1'WLbt:-J'~tl~?t'WVl ueJ'In'Uf111:w:ff'W bb~~'U';i';i~nrusviueJ'In'Wbb?t'~ l!:>.m .n1eu'W~'U';i';i~ , , 

l!:J.c( u~1fl - ';i~'U~e:ltJ1 ?i1'WtJc;j~fleJ'U~1 tJ1~1rltubb~~f111:W bb ';i\ll'Wt:-J~~1'Wi'WeJ1tJ b~6{)~t:-J~~ bb~~ , .., , 
b~evYl~ b {j t.J'WI'i1-r'U t.J1Lle:J ~1'1~~ b ~'W'U'W'U';i';i~Jl rusvl , 

1 i' i' d ell d i' I al 
- 'U'W.flleu'W~'U';i';i~ tJ1e:ltJ1\l'W eJ tJ ~eJ\l';j~~eueJtJ1'\II';ie:JeueJY11\lfl1';if11?f1'W u';i~ f) e:l'U bb~~6{J'W1~ 

fi11:Wbb ';i\l6{1eJ\ltJ1b~6{J~t:-J~~1'Ui'WeJ1tJ 11eti~b~'W , 

"'"' Q m. f>1Nfl~\J~VI1~b'VIf\'Uf\ 

t:-J~fl1';i~'j1~lbf1'j1~~fltu.fl1'VHtl'U1tJ~1:W finished product specification bb~~ drug substance 

specification Si1'11~~ ~Vl~ L {j t.J'W ~ e:Jrl1U fl\l1'Uf1 ru~ fl'j'j:l..Jfl1'jeJ1'Vf1'j bb~~ tJ1 fl'j~YJ'j'J\l?f1Li1'jtu~ev 
m.@ Finished product specification 

II 
Test Items evv 

bTI.(9).(9) Identification 

bTI.®.l!:J Assay 

bTI.@.bfl Uniformity of dosage unit* 

bTI.(9).c( Dissolution* 

-Acid stage 

- Buffer stage 

bTl.@.~ Related substances 

m.lrl Drug substance specification 

(@) Lansoprazole USP 
II 

Test Items evv 
m.l!>.@ Identification 

m.tv.tv Assay 

Specifications 

Meet the requirement 

~o.o - (9)(9)o.o% of the labeled amount of lansoprazole 

Complied with finished product specification 

Meet the requirement 

Meet the requirement 

Meet the requirement 

Specifications 

Meet the requirement 

~~.o - ®otv.oo/o of the labeled amount of lansoprazole 

......... ~~············· thto1'Um~!Jm~ ..................... t:Jr.. ........... m~!Jm~ ................. cr ................ m~!Jrm 
('U1fJeJ1'U'U'Vi' vh~n~) ('U1'1?111VI'Vi'fJi'~L1 ~'U6u~~~';i) ('Ul'!Lit!euvr~';i:wru ?lb'Vli) 

'U , 

~ru~fY\~ru~Lu~l~"lltl..:JtJ1 

lansoprazole ®t.r mg gastro-resistant tablet V!Ul ®!CJ:. 



II 
Test Items Specifications 'Vel 

m.k>.m Impurities 

loQriaoi~ Impurities 

- Residue on ignition Not more than o.<S)% 

Qriaoi~ Impurities 

- Lansoprazole N-oxide Not more than o.<S)o/o 

- Lansoprazole related Not more than o.~o/o 

compound A (Lansoprazole 

sulfone) 

- Lansoprazole related Not more than o.<S)o/o 

compound B (Lansoprazole 

sulfide) 

- Other individual impurity Not more than o.<S)% 

-Total impurities Not more than o.bo/o 

m.k>.~ Water Not more than o.<S)o/o 

(l£1) Lansoprazole BP 
II 

Test Items Specifications ovv 
m.k>.<S) Identification Meet the requirement 

m.k>.k> Assay ~~.o - <S)O<S).oo/o of the labeled amount of lansoprazole 

(anhydrous substance) 

m.k>.m Impurities 

- Impurities B Not more than o.ct'% 

- Impurities A,D,E Not more than o.<S)o/o 

- Unspecified impurities Not more than o.<S)o/o 

-Total impurities Not more than o.bo/o 

m.k>.ct' Water Not more than o.<S)% 

m.k>.ct' Sulfated ash Not more than o.<S)o/o 

'Vi1J1tJb'Vi~ - *'\X1~e:J Uniformity of dosage units 1~bb'W'Ube:Jfl~1'Sbb~~-:J'S1tl~~b~tJ~[:.J~flT~~'S1'i\l~lbfl'S1~~ 

Vl1niJ1~bb~-:J'S1tJ~~b~tJ~~b'iJ'W~1 b~~ 1 ll 'W1 u COA 

- n-sru~'i\l~'Vl~ b D tl'W bb ~-:! fl1'S bl'U (waive) fl1'S~'S1'i\l~e:J'Ui bfl'S1~~'S1tl fl1'S1~ 1 ~~'Ubb~~-:J be:J fl~1'S 
Vl~fl~1'W~'Ifl~11m~-sue:J'WlJ~~1tl 

dJI , 

- Drug substance specification ~'i\l1'Stu1'i\l1fl1 'Uibfl'S1~~~e:J'I~(:.J~~ drug substance 'VI1e:J 1 'U 

ibfl'S1~~ druo substance ~e:J-:J~(:.J~~tl1~1b1'i\l-st.J ucU'u1~ucU'UVl'd-:J L~tlijfl1'S~'S1'i\libfl'S1~~fl'S'U'Vlfl'\X1~e:J~n1'VI'W~ 
;:, 'IJ 'IJ , 

.......... ~~ ............ 1.J-i~DTUn1~lJn1~ .................... /?.i?. ........... n~~l.Jn1~ ~ ............... df .................... n~~l.Jn1~ 
('W1tJe:J1'W'Wvl v:l~~nG'l) 

'\} 
('W1'1?111VlVltJ-r~-J ~'W5tl~~~~) ('W1-:J5UOUY-l~~l.Jru ?lb'Vli) , 

~ru~n~ru~b~~1~"Ue:J.:JEJ1 

Lansoprazole <?Jcr mg gastro-resistant tablet 'VItJ1 tv/~ 



.=1 '1 4 cr. L~il\J bOVil\J ~ 

ct.<9l be:J fl?I1'H11~1~~'U €l11~1~~'WV1~ b ihrwi'11~'U tJ1 b ~eJ~1VI't.htJ1 'W'lh~ b VJ~1 Yltl bb~~~1 bb~\1 (declare) bb Vl~\1 
~~~ 

ct.(9).(9) 1'U~1~~fl1'j~'WV1~bDtJ'WI'11~'UtJ1 (VltJ.t!:> VltJ.m 'VltJ.~ bb~1bb~n~ru) 
ct.<9l. t!:> 1 'U f11eve:J~'WV1~ b u m.J 'Vl tJ .(9)/tJ .(9) eveJ\ItJ1~ b?I'We:J~1rt1 'W~en.J~1 tJ~ ~ bB tJ ~'tX1sUe:Jfl1~rt1'UrtlJrtru.fl1'W , , 

11.1 

eve:J\1 ~~ ~.n ruevl ~1lJVi~'W'Vl~ b cd tJ'I.J (finished product specification) bb~~-u eJ rl1VI'W~fl ru.fll'Weve:J\11~ ~&1'U 

(drug substance specification) n~ru~e:J~~~VIl1\lfl1~b '\.J~ tJ'Wbb'\.J~-:Jbbm ev b ~lJb~lJ'OJ~~eJ-:Jbb 'W'U be:Jfl?l1~fl1~ 
eve:Jbbmev (tJ.ct) lJl'W~e:JlJ finished product specification bb~~/VI~e:Jdrug substance specification 

1~tJeveJ bbm evrie:Jt.~i''W'\.J~~ n1~'\.J~~ n1 ~~1r~1~h~ n'Vl~e:J'W n?i bb~ ~ t~.hn'W t!:> tJ ru 1t.~'\.J~~ n1~'\.J'j~n1 ~'j1r~1 
""' ~ .... ~ 
eJ b~ flVl~eJ'W fl?l 

ct.t!:> btl fl?l1~-r'U~€l-:JlJ1~'j~l'W fl1~e.J~~ tJ1 
«..I 

ct. t!:>.<9l n~ru~ t11e..~~ ~ 1 'W'\.J ~~ b V1 ~1 VltJ ~e..~~~~ e:J-:~rl~1 b 'W 1Jl1'W~1tJVIu-:~~e:J~'U~eJ-:~lJ1~~~1'W n1~~~ ~ tJ1~1lJ 
~ «..I 

VI"' fl bflnJevlbb~~i6n1~~~ 'Wfl1~e..!~~tJ1 GMP-PIC/S Vl~e:J b VitJ'U b vh eve:J-:Jfl~~VI~1\I?I151~ru?lev 1 'WVIlJ1~ tJ1~ , 
b?I'W e:Jev1 tJ o'\J'U~ 1?1~ ~ llJ'je:J'tJ n1~~ 'j1 "V?Ie:J'U 1~ tJrle..~~ fl1~~'U~e:J-:~5-:~1t.~'\.J~~ n1~'\.J~~ fl1~'j1f"l1 B b~ fl'Vl~e:J'W n61 , 
ct. t!:>. t!:> n~ru~ b tJ'Wt11t11 b eV1'0J1fl~1\I'\.J ~~ b Vl~ ~ ~~~~e:J\Ii:l~1 b 'W1Jl1'W~ltJVIu-:~~e:J~'U~eJ\IlJ1~~~1'W n1~e..~~ ~ 

~ «..I 

tJ1~1lJVI"'flbflnJsvlbb~~i5n1~~~'Wfl1~e..!~~tJ1 GMP-PIC/S Vl~e:J US cGMP eveJ-:~'\.J~~bVI~~e..!~~o'\J'U~1?f~ 
~ , 

~1l-l~eJ'Un1~~~1'0J?IeJ'U1~tJrle..~~n1~~'U~v\15\11t.~'\.J~~n1~'\.J~~n1~~1rt1Bb~n'Vl~v'Wn61 
..,J 

ct. m be:J fl?l1~f"lru.fl1'Weve:J-:~ tJ1VJ b?I'W e:J~1f"l1 , 
ct.m.<9l e.J~fl1~~~1"Vibrt~1~~rtru.fl1'W~~~.tlruevi'eve:J-:~~e..~~~ (certificate of analysis) 1'WtJ1~'W~?i-:~btJ'W , ~ , 
\?11e:Jfh-:! 

ct.m.t!:> e.J~fl1~~~1'0Jibf"l~1~~flruJl1'W1~~&1'U~eJ-:Jvl1tJ1~1rl~ (drug substance) m~ 'Wfl1~~~~tJ1i'W~ 
?i\1 b tJ'W\?11€1 ~1\1~-:1~€1\1~ e..!~~ tJ1 bb~~ ~ ~~ ~-r~ "&1'U 

~ ~ , 
ct.m.m e..~~ fl1~~ fl'l31 Long Term Stability ~~ eJ ~eU1-:I€l1 ~~ €1-:1 tJ1~~'W VI~ b u tJ'Wbl fl~tU~'W'Vl ~ b cd tJ'WtJ1 

lJ1flfll1 t!:> tl Vl~e:Je.J~fl1~~fl'l31 Accelerated stability fl~tU~'W'Vl~bcUtJ'WtJ1cUe:JtJfll1 t!:> tJ 
ct.~ \?11e:J~1\ItJ1 

ct.~.<9l ~b?I'WeJ~1f"l11KeJ\I?i\lvl1€l~1\ltJ1eJ~1-:!Ue:JtJ m 'VItht!\J"i"i~Dru'ti ~-:Jb tJt.~\?11 bb 'Vl'Wbb?f~\1~1tJ~~bBtJ~ 1~ 
f"l~'U~1'W~1lJ~n1VI'W~ 1 t.~'tX1eVeJ r~ru?tlJD~'*11 '\.J eV1\I~'W , 

ct.ct fl1~'\.J~~n'Wrtrufl1'WtJ1~?i-:~lJe:J'U , 
ct.ct.<9l tJl~?i-:~lJeJ'U~eJ\IrleJ1tJ1m~1hJue:JtJfl11 (9) tJ tJ'U'OJ1fl1'W?i\llJ€l'U , 
ct.ct. t!:> tJ1VIfl-:11 ~~?i-:Jl-le:J'U 'OJ~~ e:J-:J?J\1~1 b 'W1Jl1'W~1 tJ 1 'U~'U~€1-:Ie..l~ fl1~~~1 "Vi bf'l~1~~tJ1~'W~?i-:JlJ€l'U , , 

.col ..,J I 0 I CV I ..,j I .d I Q ~ I 

ct.ct.m fl~nJV1VI'W1 tJ~1~fl1'jVJ1 fll'j?llJ~1€ltJ1\ItJ1'Vl?f-:JlJ€l'U b 'W€1?1\1~~1"\11 bf'l~l~VIf'lnJJl1'W VI'W1 tJ~1~fl1~'0J~ , , 
vl1VIU -:~~ e:J~e:J \1~ e:J\?1 1 e:J ~ 1-:1 1~ tJ ~~ 1 tJ "V ~ ~ €1-:! ?!-:~ tJ 1 b ~l-lB n~ 1l-l ~1'W1 'W~ VltJ1 tJ ~1~ n1~?i \1 ~ ~1 "Vi bf"l~1~~ bb~ ~ 

~ 

......... M~ .......... ·th~51't.Jtl'j~~tll~ ..................... Q. ............ tl~~~tll~ ............... d.: ................ fl~~~tll~ 
('WltJeJl'W'Wvl vb~n~) 

'IJ 
('W1\l~l1V!VltJ1'1?1tJ ~'WthJ~~1?1~) ('W1\15U~'V'l~~~ru ~b'Vll) , 

flru~n"~;ru:::Lo~1:::"1Je:J.:)tJ1 

lansoprazole C9Jcf mg gastro-resistant tablet VIU1 m/~ 



r~ru~ n~ru~ bul"l1~ V!tl1 tJ11~ f111SVe:J?l-:J1'W~'VlB1l.l-ru~'OJ11ru1 n11 b?l'W e:J11rl1 t11~-:~ n~ 11SVB-:J ~sv1 tJ bbr! ~/VI1e:J , ~ 

~~~~1'Wr~~-:~~B1'Ll 
~ 

ct. ct.~ ~sv1 tJ'OJ~~ e:J-:~-r'U b 'Ll~ tJ'WtJ1 b~e:J tJ1Lf1~V!l.l~€l1tJ V11B b~e:J bn~ f111b~e:Jl.l?lfl1l"l~1tJth~ n111~ 61 riB'W ~ , I 

n1V!'W~ 1~t~1l.lih~B'W 1sv 

ct.rrJ ~ b?l'W €!11 rl1 ~'W tJ e:ll.J~'OJ ~ 1 '\XV11J1 tJ 11~ f111Gffe:J tJ 1~\J ~ b~ tl1 n'W'iffl1 tJV!~-:IV!lJ~ fl11 ~ ~ f1~'W~ ru ru1 rl'U ~SV1 tJ b~l.J 
~ ~ .., .., ~ 

dill <:11.:::11 

V!1€l~SV1tl11tl€l'Wb?ltlf1€l'W 
~ 

ct.~ ~ b?l'We:J11r11 (~SV1tJ) ~'WtJe:JlJ 1 'lXt~n b~ n~runl1rie:J'Wri1'Url1V!'W~ ~-:~d ~ ~ ... g~ 

cr.~.(9) n1ru'V!tl1 tJ 11~ n11~e:J-:~~ n~'W~ '1! '1J1f111~ ~Gffe:J ~1l.J tl1~'W~ b~ tl1 n'Wd 1l-i11'0J~ b tJ'W n11~~6ffe:J~1l.J 
CV CV CV dl cvJ/ I CV d dl cvdf') 

1~~'U'OJ-:JV!1~ V!1e:Jf111'0J~6l5e:J11l.l1~~'U L sv~ L sv~?lSVfl1l"l'VI b V!1e:Jf111'0J~6l5e:J b~tlf11~Vl11-:J?l1o11ru?lsv , , 
ct.~.~ n 1ru ~ r~ n1 1~ lJ ~ 11 'OJ 1 br~ 11~ ~ tJ 1d 'OJ 1 n n 1l.Ji'Vl t~ 1 ~ 1?1 ~ in1 1 bb y.j 'Vl J1l-l b \J 'W 1 'Ll ~ 1l.J lJ 1 ~ 1 :o1'W , ~ 

II o 
SV€lf11V!'W~ 

ct.~.Q1 n1ru~~ ~.n ru41 t~1~'W ~.0 r~ n b~t~ n Ln'U~'W'OJ1 n~e:J-:~~r~1~ 1~ t1~1't! n-:~1'Wr~ru~ n113-1 n11B1V!11Lbr~~ t~1 
~ 

L 'Wad1-:1 b1rl1SV€l-:l~ qJqJ1'0J~Gffe:J'OJ~SV1 tJ 
ct.~.~ f11 rul"l'U U tu'V!1rl t;Ufl1l"l 'OJ 1 f1 ~ ~ ~ J1' ru41~ €!1 'OJ~-:!~ rl ~Btl 1~~'Vl5~ rl bbrl ~ri113-!'Llr! e:J~n tJ ~ €l ~ LJ1 tl~ .., , ~ 

1~-r'Utl1 

ct.~ VI tl1 tJ 11 ~ f11 1 sv €l ?l-:1 1 'W ~'VI B1l.l -r 'U cW 'OJ 11 ru 1 ~ ~ ~ .n ru 41 tJ 1 ~ ij 'Ll 1 ~ 1&1 rl f1 b ~ tJ f1 b n 'U ~ 'W 1~ tJ ~ 1 ,r f1-:l 1 'W 
~ 

r~ru~ n113J n11B1V!11 Lbr~ ~ t~11 'W 1~ t1 ~ b 1r~1 (9) tJ ne:J'Wi''W'Lli~ n1~'Lli~ n1~11r11 ~ L~ n'VliB'W n~ 

........... ~~ ........... 'lh~oTI.Jniil.lfl1i ..................... Q ............ fliil.Jfl1i ............... dj.:.:. ............... fliil.Jfl1i 

('W1tleJ1'W'W'V1 vh:m{;l) 
'IJ 

('W1-:J?l11VI~tJ-r~t1 ~whJ~~tJ1i) ('1..11-:~o't!~'V'liil.lru ?lb'Vll) , 

!1n.l~frt~H1.J~ b0Vl1~'Uf.'l-:J CJ1 

lansoprazole C9l<t mg gastro-resistant tablet 'VIU1 cr:./cr:. 



~ 

flNfln~ru~LQ\1'l~8f.lel.:IV'l 

pancreatin e<ro mg gastro-resistant capsule 

e. ~VV'l pancreatin <9lct'o mg gastro-resistant capsule 

lD. PJNfl2J~~1ltl 
tJ {'J ~ - ~ tJ \£>.(9) ~ ll'U'U l 'WE.J1l1J~~'W~~'U ~~V11'W 

1!>.1!> ~1'WtJ~~fHJ'U tJ~~fl~'U~1E.Jt9i'1E.J1 pancreatic enzymes <9lct'o mg 1'W <9l b~~ 
1 tJ .,. tl ~ ~ l!>.m fl1~'W~'U11~ 'U~~~ 'Wbl(:.J..:J ~?!'UVl ~..:Jfl'Ufl111J~'U 

l!>.<t' u~nn - ~~'U~~E.J1 ~1'WtJ~~n~tJt9i'1E.J1~1~rull"~f1111Jll~..:J1'W(:.J~~1'Wi'W~1E.JL"eu~(:.J~~ ll"~ 
~ "' ~ 

L"SUVl~ L 'iJ E.J'W~1-r'U E.J111~~1..:JeU~ L~'W'U'W'U~~~Jl'ruevi , 
I !II !II -=1 .o:ll -=1 !II I Q I 

- 'U 'Ufl1~'U ~'U 1 ~ ~ E.J 1 ~ E.J 1-.:J 'U ~ E.J ~ ~ ..:J ~ ~ ~~ ~ E.J 1VI~ ~~ ~ VJ1..:J n 1 ~ r11?! 1 'W u ~ ~ n ~'U Ll" ~ eu 'U 1 ~ 

fl111Jbl 1'1SU~'I E.J1b"SU~(:.J~~l'Wi'W~1E.J 1-Jetl'~ b~'W , 
~.... .... 

m. fltlJfl2J'U~'VI'l.:ILVIfl'l.lfl 
~ 

(:..!" n 1 1 ~ 11 ~ i b r1 ~ 1 ~ ~ fl ru fl1'YH tJ 'W 1 tJ ~ 11J finished product specification LL" ~ drug substance 

specification ~..:J1~~~Vl~LDE.J'U~~~1'Ufl..:J1'Wrlru~n~~1Jn1~~1VI11Lb"~E.J1 n~~V1~1..:J?!151~ru~eu vY'Idl.n~~~1-r'U 
~1 ~B1'1B 'I~~'~ b U'WuU'U ~ b Vi E.J'U b vi1V1~~ 1 Vll-i n11111 ~ 1:o1'W bfl ~~ ~ 1-r'U1~ ~ 1-r'UVI.ct ..:J ~ 111'\J 1~ n11"1 n1~V1 ~1-.:J 

~ 

?!1511n.l?!SU b~~..:J ~~'U~1~1E.J1 'V'l.\"1. l!>ct'ct'b "'ll'W~ <9l<9l b1J~1E.J'U Y'LI"l. l!>ct'ct'b ("..:JtJ~~fl11"ll'U~1~fl~~1'WL'Ufl~1 
~ ~ ~ 

l'U~ (9)0 iJtl'W1E.J'U l!>ct'ct'b) 
~ 

m.e Finished product specification : Gastro-resistant Pancreatin Tablets BP 
il 

Test Items Specifications evv 
{;)1.(9).(9) Identification Meet the requirement 

Q1.<9l.l!> Assay 

-Amylase Not less than ~o.o% of the stated minimum numbers 

of Units of amylase activity 

- Lipase Not less than ~o.o% of the stated minimum numbers 

of Units of lipase activity 

-Protease Not less than ~o.oo/o of the stated minimum numbers 

of Units of free protease activity 

Q1.(9).Q1 Uniformity of dosage unit* Meet the requirement 

Q1.<9l.<t' Dissolution* Not less than ~ct% (Q) of the labeled amount of Lipase 

activity is dissolved in mo minutes 

Q1.<9l.ct' Disintegration Not more than <9lct' minute 

Q1.<9l.b Microbial contamination Meet the requirement 

........ .&:;r~ ............ 'll~~51'1.Jfl'j'jl.Jfl1'j ................... C2 ............. fl'j'jl.Jfl1'j .............. .. e.t.~ ............... fl'j'jl.Jfl1'j 

('U1tl~1'U'Uvl vh~n~) ('U1'1?11T'v'l"v1tJ-r~t! ~'U5u~~~';i) ('U1'15Ueu'W';i';il.Jru ?IL'Vli) 
\J , 

~ru~n~ru~b0~1~"VB-:!EJ1 

pancreatin t9l<to mg gastro-resistant capsule VltJ1 (9)/~ 



m.lEJ Drug substance specification : Pancreatin BP 

II 
Test Items Specifications 1Ji) 

bn.~.(9) Identification Meet the requirement 

bn.~.~ Assay 

-Amylase Not less than (9)~,ooo units/g 

-Lipase Not less than (9)ct',ooo units/g 

- Protease Not less than (9),ooo units/g 

bn.~.bn Fat Meet the requirement 

bn.~.CI:' Loss on drying Not more than ct'.o% 

bn.~.ct' Microbial contamination Meet the requirement 

VI3J1VbVItJ! - *1X1~tl Uniformity of dosage units 1~bb'W'Ubtlfi?I1'Hb?l~~~1tJ"~b~tJ~~"n1~~~T'ilibr~~1~,;-

VI1fl~1~bb~~~1tJ"~b~tJ~~b th.!l?i'1b"sv1 il 'U 1 'U COA 
c:ol ..,j c:ol II II '"" ~ 1 111..,j 

- n~ru'Vl'OJ~'Vl ~ b 'U tJ'Ubb"il~fl1~ b 1'1..1 (waive) n1~~~1"il?ltl'U1 br1~1~VI~1tJ n1~ ~ VltJ'Wbb?l~~ btlfl?l1~ 

Vt~n~1'W~~n~11~1~-r'UB'W~&1~1tJ 
~ ~ 

- Drug substance specification ~'OJ1~ru1'0J1fi1'U~'hr~~1~~SVB~~~~~ drug substance VI~B1'U 

ibr1~1~~ druo substance SVB~~~~~tJ1G'11b~'OJ~'lJ ou'U1~0U'UVI~~ 1~t~iln1~~~1'0Jibr1~1~~r'l~'U'Vlfi1X1~tl~tl1VI'W~ 
:::> 'U 'U ~ 

I .=1 
cr. L~e:J'Ub1.1il'W 6] 

ct'.(9) btl n?11~n1~ 1~-r'U ti'U ru 1~~'U'Vl ~ b -d tJ'W ~ 1-r'U tJ 1 b ~ B~1VItJ1 tJ 1 '1..1 'lJ ~~ b 'V1 ~1 'V1 tJ bb" ~G'11 bL~~ (declare) bb VI~~ 
~ .., 

ct.(9).(9) 1tJG1'1ri'~n1~~'W'Vl~LDtJ'U~1-r'UtJ1 ('VltJ.~ 'VltJ.rn 'VltJ.<I:' Lb~1bb~n~ru) 
ct'.(9).~ 1 'U rl1SVeJ:ff'U'Vl~ b U tl'U 'V1 tJ .(9)/tJ .(9) SVtl~ tl1~ b?I'Utl~1r11 Yl~tll-1~1 tl"~ b~tJ~1X1~tl fl1~r11'Urll.Jr1UJ.fl1Yl 

~ ~ 

SVtl~ ~~ ~ .tl rusv1~1l.J~:ff'W 'Vl~ b ,j tJ'U (finished product specification) bb" ~~tltl1VI'W ~flUJ1l1YlSVeJ~1 ~ ~ ~'U 
(drug substance specification) n~ru~B~~~VIl1~fl1~b'lJ~tJ'Ubb'lJ"~bbmsvb~l.Jb&1l.J'OJ~~B~bb'W'Ubtlfl?l1~n1~ 
SVtlbbmsv (tJ.ct') l.J1Yl~Bl-l finished product specification bb"~/Vt~Bdrug substance specification 

1~ tJ sv tl bb til sv n tl 'U 1 'U 'lJ ~ ~ n 1 ~ 'lJ ~ ~ n 1 ~ ~ 1 r11 ~ b~ n 'V1 ~ tl cQ n ~ bb" ~ 1ll b n 'U ~ tJ ru 1' 'U 'lJ ~ ~ n 1 ~ 'lJ ~ ~ n 1 ~ ~ 1 r11 
... ~ ... ~ 

tl b" fl'Vl~tl'W fl?l 

ct'.~ btlfi?I1~1''U~tl~l.J1~~~1'W fl1~~~~ tl1 
d.!l 

ct'. ~.(9) n~ru~ tl1~ ~~ 1 'U'lJ~~ b 'V1~1 'V1 tJ ~ ~~ ~~ t1~iJG'11 b 'W 1.fl1Yl~1tJVIcW~~t!1''U~tl~lJ1~~~1'W f11~~~ ~ tl1~1l.J 
'U d.!l 

Vl~flbfiUJsvlbbfl~i5n1~~~ 'Ufl1~~~~tl1 GMP-PIC/S VI~BbVitJ'U L'Yh SVB~n~~'V1~1~?1151~ru?lsv 1 'WV!l.J1~tl1~ 
~ 

........ ~ ............ 1.h~511..1n11lJfn1 ..... .............. .1:2 .......... ... m11Jn11 ............. 6]:.. ................... n~~l.Jn1~ 
(tJ1~B1uuv1 fh~n~) (tJ1'1?11lvrv1~1'(?)t1 ~uth.J~~(?)~) 

'U 
(tJ1'15tJ~'W~~l.Jru ?IL'Vli) , 

~ru~n~ru:::bO'V'l1:::'VB~eJ1 

pancreatin m<to m~ ~astro-resistant capsule VIU1 1!:>/<i 



cr.~v.~v n~ru~ b U'WCJ1111 b eV1'0J1 n())1~th~ b 'Vlf"l ~t:-J~ ~~ eJ~i1611 b 'W1fl1~~1CJ'VItJ~~eJ~\J~eJ~lJ1~~~1'W n1~t:-J~ ~ 
~ ~ 

CJ1~1l.J'VI"'nbnrusvi'bb"~i5n1~~~'Wf11~t:-J~l?W1 GMP-PIC/S 'VI~e:l US cGMP aveJ~'lh~b'Vlf"l~t:-J~~illJLJ~1~~ 
~1lJ~e:JLJn1~~~1'1\l~e:JLJL~CJ~t:-J"n1~~LJ~eJ~fi~1'WD~~n1f"'D~~n1~~1~1~b~n'Vl~e:J~n~ 

..J 
cr.rn beJf1~1~~rufl1~ave:J~CJ1'Vlb~'We:J~1~1 

~ 

cr.rn.@) t:-J"n1~~~1'1\llb~~1~,..;~rufl1~t:-J~~.nrusv1ave:J~~t:-J~~ (certificate of analysis) 1'WCJ1'~'W~?i~bU'W 
~ ~ , 

~1e:l~1~ 

cr.rn.\v ().J"f11~~~1'1\llb~~1~,..;~rufl1~1~CJ~LJaveJ~~1CJ16'f1rlt11 (druo substance) mm'Wn1~t:-J~~CJ1~'W~ 
, ~ 0~ ::;, ~ 

?i~bU'W~1eJ~1~~-:~aveJ-:~~t:-J~~CJ1bb"~~t:-J~~1~CJ~LJ 
~ ~ ~ 

cr.rn.rn t:-J" n1~~ n~1 Long Term Stability ~" eJ~ed1-:!eJ1 ~av eJ-:1 CJ1~~'W'Vl~ b u CJ'W11 n~ru~'W'Vl ~ b u CJ'WCJ1 

l.J1nn11 1v tJ 'VI~eJt:-J"n1~~n~1 Accelerated stability n~ru~'W'Vl~bUCJ'WCJ1tJeJCJf1l1 lv tJ 
cr.~ ~1eJ~1~CJ1 

II II I CV I I II 1 ~ dd ~ CV col 111 
cr.~.@) ~b~'WeJ~1~1~eJ-:!~-:!~1eJCJ1-:!CJ1e:JCJ1~'We:JCJ ro 'VI\.11EJ\Jll,.fUY, 'li~btl'W~1bb'Vl'Wbb~~-:!~1CJ"~be:JCJ~ ~ 

~~LJ~1'W~1l.J~n1'VI'W~ 1"W'lX1eV'eJ ~ru~:wu~'*11'll eV'1~~'W , 
cr.cr n1~'ll~~n'W~rufl1~CJ1~?i-:~l.JeJLJ 

~ 

cr.cr.@) CJ1~?i-:~l.JeJLJ~eJ~i1eJ1CJ1m~1hJcW'e:Jvn11 @) tJ t1LJ'OJ1n1'W?i-:~l.JeJLJ 
~ 

cr.cr. ~v CJ1'Vl n-:~1 ~~?1-:~l.JeJLJ 'OJ~~ eJ-:~?i-:~611 b 'W1fl1~~1 CJ 1 LJ~LJ~eJ-:~t:-J" n1~~~1'0Ji b~~1~,..;CJ1~'W~?i~l.JeJLJ , , 
.c::~~~.J I 0 I Q.l I c:J I d I ~ ~ I 

cr.cr.rn n~ru'Vl'VI'W1 CJ~10Uf11~'V11 n1~~l.J ~1 eJ CJ1-:! CJ 1'Vl~ -:!l.JeJLJ b ~eJ~-:~~~1'1\l1 b~~1~'VI~rufl1~ 'VI'W1 CJ~10U n1~'0J ~ , ~ 

vl1'VItJ -:~~ eJ~eJ-:~av eJ~1 eJ ~1-:~ 1~ CJ ~av1 CJ 'OJ~~ eJ-:1 ?i-:~ CJ 1 b ~l.JB n~ 1:w ..j1'W1 'W~'VIt11 CJ ~1eu n1~?i-:~ ~ ~1 '"Jib~ ~1~,..; bb" ~ 
~ 

b u 'W ~ ~u ~ ~eu e:Ju r111 i~ 1 CJ~ L~ v1eV' eJ ~1 'W n 1~~ ~1 '"Jib~ ~1~,..; ~ rufl1~ n ~ru ~~u11 CJ 11~ b u 'W 1 tl ~ 1:w 
~ , 

~ru~n~ru~bu~1~ 'VItJ1CJ~10Un1~aveJ~-:~1'W~'Vl51~~u~'OJ1~ru1n1~b~'WeJ~1~1CJ1~-:~n~11aveJ~~av1CJbb"~/'VI~eJ , ~ 

~t:-J~~1'W~f~{))eJ1tl 
~ 

cr. cr.~ ~av1 CJ'OJ~~eJ-:~~u btl~ CJ'WCJ1L~eJ CJ11n~'VIlJ~eJ1CJ 'VI~eJ b~eJbii~n1~b~eJlJ~fi1~~1CJ'll~~n1~1~ 61 neJ'W ~ , I 

n1'VI'W~ 1~CJ1~iib~eJ"W1av 

cr.~ ~b~'We:J~1~1~'WCJe:JlJ~'OJ ~ 1 'lX'Vft.h CJ~10Uf11~~eJ CJ10U~~ b~ CJ1 fl'W.afi1CJ'Vf"',:j'Vfl.J~fl1~~t:-Jf1Vi'W~tl It! 11 flLJ~av1CJ b~:W ~ ~ 0~0~ ~ 

dl II dl col I 

'VI~eJt:-Jav1CJ~1CJeJ'Wb~CJneJ'W 
~ 

II 

cr.~ ~b~'We:J~1~1 (~av1CJ) ~'WCJeJlJ1~CJnb~n~rut111fleJ'W~~un1'VI'W~ ~-:~.W 
~ ~ uo~ 

cr.~.@) n~ru'VIt11 CJ ~1eun1~~eJ-:~~ nYi'W~ 'Y qJ1n1~-c5' ~~eJ ~1l.J CJ1euli~ b~ CJ1 n'Wd 1~11'1\l ~ b u'W n1~-c5'~~eJ~1:w 
~~~u-c5'~'VI1~ 'VI~eJn1~-c5'~~eJ~1lJ~~~LJbav~ bav~~avfl1~~ t> 'VI~eJn1~~~~eJ 1~CJn~~'V1~1-:!~1u1~ru~av 

~ ~ 

cr.~.~v n~ru t:-J f1 n 1~?il.J ~~1'1\li b~~1~,..; CJ 1\J 'OJ 1nn~l.Ji'Vl CJ1f"l1~ ~ {n1~ bb ~'VI CJ1l.i b U'W 1 tl ~ 1l.J:W1~ ~~1'W 
~ ~ 

......... ~~ ........... 'th~51t.lf1'j'jlJf11i ................. . ({). ............... f1'j'jlJ f11'j 
~ 

............... q.c. ................ f1'j'jlJ f11'j 

('W1tle:l1'W'Wvl vh~n~) 
~ 

('W1-:!?111'VIl1tJ-r\?1.u ~u5D~~1?1i) ('W1-:!5tJeu'ViiilJru ?lb'Vll) , 

~ru~m~HlJ~LQ'Vi1~"1.l&:JtJ1 

pancreatin ®ci:o mg gastro-resistant capsule 'V!U1 m/~ 



ct.~.~ n~ ru~tJ'u ru vn fl run1~-;u 1 n ~ ~ ~ .n ru6f1~ r:n-;u?i -:~~ r~ ~ Bth~~'V15~r~ bbrt~fl11:w tlr~ B ~.n~ ~ eJ ~ th ~ ~ 
~ q ~ 

1~-rtw1 

ct.~ Vl't11 ~ ~1~ n 1~sv eJ ?I -:~1cw ~ 'V1 tbJ -ru ~ -;u 1~ ru 1 ~ ~ ~ .n ru 6f1 ~ 1~i1tl ~ ~1~ ~ n b~ ~ n bn u ~'W 1~ ~ ?i 1't! n -:!1'W 
flru~n~~:wn1~B1V!1~bbrt~~11cw~~~~b1rt1 (.9) tlne:Jcw1cwtl~~n1flltl~~n1~~1fl1~b~nYJ~Biln~ 

......... .. t!Js.Jr~ ......... 1.h~tl11Jf1'i'llJf11'i ................... t.?.. ............. fl~~l.Jfl1~ ............ 4:-~ ..................... fl~~:Wfll~ 
('U1~eJ1'U'Uvl vh~n") 

'IJ 
(u1~?~11VI~~-r\?lu ~'t,n5tJ~~\?l~) ('U1~oir~Y-~~~:wru ?lb'V11) 

~ 

pancreatin <9ld::o mg gastro-resistant capsule ,,,11 ct/ct 
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ใบเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  

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

 ๑. ข้าพเจ้า.................................... ......(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน) .......................................... 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..................... ถนน...............ต าบล/แขวง...................อ าเภอ/เขต...................  
จังหวัด.....................โทรศัพท์............................โดย....................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคล
ธรรมดาให้ ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า....................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา )......................อยู่บ้ านเลขที่
..........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต
.................................... ......จังหวัด.................................... ......ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่.........................  
โทรศัพท์.................................... .......) โดย.................................... ...... ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่ ..........................................โดยตลอด
และยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด
และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 

 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้  

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคา 

ต่อหน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ถ้ามี) 

จ านวน รวมเป็นเงิน ก าหนดส่ง
มอบ 

 

 

 

 

 

      

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   

(.....................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง 
ไว้ด้วยแล้ว 

๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา..........................................วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ 
และ..............................................1อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  
หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่..............................................1ร้องขอ 

 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้  

 5. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

        5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ..............................1 ภายใน....................................วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
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  5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่..............................................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ
..........................................ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น  
ข้าพเจ้ายอมให้ ..............................................1 ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ าประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก.่.............................................1 และ ..............................................1

มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือ..............................................1 
อาจด าเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหมก่็ได้  

  6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ..............................................1ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้

 7. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้  ..............................................1 ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สิน 
ของ..............................................1 

  ส าหรับตัวอย่างที่ เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง ..............................................1ส่งคืนให้  ข้าพเจ้า 
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น 

 8. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพัน 
แห่งค าเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.......................................... เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจ านวน
.........................บาท (..........................................) มาพร้อมนี้ 

 9. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า..............................................1ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาด 
หรือตกหล่น 

 10. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น
ข้อเสนอในคราวเดียวกัน 

   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. .................... .......... 

         ลงชื่อ    .................................................... 

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

       ต าแหน่ง ...................................................... 

         

      

หมายเหตุ   

 1    ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อ เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 



 
สญัญาจะซ้ือจะขายแบบราคาท่ีไม่จาํกดัปริมาณ 

 
สญัญาเลขที…่……………… 

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

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

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

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



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

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

 
ข้อ 8. การรบัประกนัความชาํรดุบกพรอ่ง 

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



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



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

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * เป็นขอ้ความ หรอืเงื่อนไขเพิม่เตมิ ซึง่สว่นราชการ ผูท้าํสญัญาอาจเลอืก ใชห้รอืตดัออกไดต้ามขอ้เทจ็จรงิ 



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันซองการซ้ือ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 

(หลักประกันสัญญาซ้ือ) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 



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

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

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

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



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



บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -  บุคคลท่ีมิใช'สัญชาติไทย 
    สําเนาหนังสือเดินทาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 

� 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน ………..…….......แผ)น 

� 2.  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป0ดอากรแสตมป1ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู!ยื่นข!อเสนอมอบอํานาจให!บุคคลอ่ืน 
 ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 

� 3.  หลักประกันการเสนอราคา 
 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 

� 4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ีหน)วยงานของรัฐกําหนดให!จัดส)งภายหลัง 
วันเสนอราคา เพ่ือใช!ในประกอบการพิจารณา (ถ!ามี) ดังนี้ 
 4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 
 4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 

� 5.  อ่ืนๆ (ถ!ามี) 
 5.1............................................................................................................................................... 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 
 5.2............................................................................................................................................... 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 
 5.3............................................................................................................................................... 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 

ข!าพเจ!าขอรับรองว)าเอกสารหลักฐานท่ีข!าพเจ!าได!ยื่นมาพร!อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจ!างภาครัฐด!วยอิเล็กทรอนิกส�ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ ถูกต!องและเปBนความจริง 
ทุกประการ 

 ลงชื่อ.............................................................ผู!ยื่นข!อเสนอ
 (...........................................................) 




