
                                                              

ขั้นตอนการเสนอยา 

1. บริษัทสงเอกสาร, ตัวอยางยาตามท่ีระบุในเอกสารหมายเลข 1  และเอกสารหมายเลข 2 ไปตามที่อยูที่ระบุใน

รายละเอียดของจดหมายภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 

2. คณะกรรมการคัดเลือกยาคุณภาพรวมกันของจังหวัด พิจารณาคัดเลือกยาที่เปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะของยาแต

ละรายการ (Specification)  ตามรายละเอียดท่ีแนบมาให 

3. ยาท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะผานเกณฑที่กําหนดตามเอกสารหมายเลข 2   จะไดรับการพิจารณาใหคะแนนคุณภาพตาม

รายละเอียด  เอกสารหมายเลข 3 

4. คณะกรรมการคัดเลือกคณุภาพรวมกันของจังหวัดสรุปคะแนนคณุภาพ  ตามขอ 3 และ คัดเลือกบรษิัทที่มีคะแนน

เกิน  50%  ขึ้นไป  ของคะแนนรวมทั้งหมด  

5. การพิจารณาผูชนะการเสนอราคา ใชวิธีการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price performance) โดยใหน้ําหนัก

ของราคาเทากับ 40% (ตามเอกสารหมายเลข 1)  และน้าํหนักคณุภาพเทากับ 60% (ตามเอกสารหมายเลข 3)  

6. ประกาศผลการคัดเลือกใหทราบภายใน เดือน กุมภาพันธ 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 

ใบเสนอราคา 

บริษัท....................................................................................................................................วันที่................................................ 

ลําดับ ชือ่สามัญ ชือ่การคา ความแรง ขนาดบรรจ ุ ราคา/หนวย

(รวม VAT) 

TPU 

code 

GPU 

code 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

กําหนดยืนราคาต้ังแตวันท่ี.....................................................ถึงวันที่......................................................................    

                    ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอราคา 

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

                                                                           ตําแหนง................................................................... 

                            ประทับตราบริษัทเปนสาํคัญ 

หมายเหตุ : บรษิทัใดเสนอราคา มากกวา 1 รายการ ใหเสนอในใบเดียวกัน ไมตองแยกใบเสนอราคา 



เอกสารหมายเลข 2 
เงื่อนไขเบื้องตน 
1 สําเนาภาพถายเอกสารการไดรับอนุญาตข้ึนทะเบียนตํารับยาเพื่อจาํหนายในประเทศไทยและสําแดง (declare) แหลงผลิต 

1.1 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัยา (ทย.2 ทย.3 ทย.4 แลวแตกรณี) 

1.1.1 ในกรณีเปนยาที่ผลติในประเทศไทย (หมายถึง ทย.2) 

1.1.2 ในกรณีเปนยานําเขาเพื่อการแบงบรรจุ (หมายถึง ทย.3) 

1.1.3 ในกรณีเปนยานําเขาจากตางประเทศ (หมายถึง ทย.4) 

2 สําเนาภาพถายเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา  

2.1  ในกรณีที่ยาที่ผลิตในประเทศไทย  ผูผลิตตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการ

ผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข GMP-PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขายฉบับลาสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการ

รับรองถึงวันสิ้นสุดการยื่นเอกสาร   

2.2  ในกรณีที่เปนยานําเขาจากตางประเทศผูผลิตตองมีหนังสือ  รับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดี  

 ในการผลิตยา GMP ,GMP-PIC/S หรือ cGMP ของประเทศผูผลิตโดยมีผลการรบัรองถึงวันสิ้นสุดการยื่นเอกสาร   

3 สําเนาภาพถายเอกสารคุณลักษณะของยาที่เสนอราคา 

3.1  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑของผูผลิต (certification of analysis) ในยารุนที่สงเปนตัวอยาง 

3.2  ผลการวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบ (raw material )ของตัวยาสําคัญท่ีใชในการผลิตยารุนที่สงเปนตัวอยางทั้งของ  

 ผูผลิตยาและผูผลิตวัตถุดิบ (lot number เดียวกัน) 

4 ตัวอยางยา 

4.1  ผูเสนอราคาตองสงตัวอยางยาซึ่งเปนตัวแทนแสดงรายละเอียดไดครบถวนตามที่กําหนดในหัวขอคุณลักษณะเฉพาะ   

 ของยา 

 ยาเม็ดบรรจุขวด   20 เม็ด พรอมภาชนะบรรจุและฉลาก 

 ยาเม็ดบรรจุ  foil  5 แผง 

 MDI    3 เครื่อง (พรอม spacer ที่สามารถครอบปากและจมูกได) 

 ยาฉีด    5 amp/vial 

 ยาน้าํ    5 ขวด 

 ยาผง    5 ซอง 

 ยาครีม                                 5 หลอด 

 LVP    2 ถุง 

5 ฉลากบนบรรจุภัณฑตองระบุชื่อยา สวนประกอบตัวยาสาํคัญและความแรง วันผลิต, วันสิ้นอายุ, เลขที่ผลิต, และเลขทะเบียน

ตํารับยาไวอยางชัดเจน และบนแผงยาหรือภาชนะบรรจุยาอยางนอยตองระบุชื่อยาหรือสวนประกอบ ตัวยาสาํคัญ และความ

แรง วันสิ้นอายุ และเลขที่ผลติ 

 

 

 



6 การประกันคุณภาพยาที่สงมอบ 

6.1  อายุของยาท่ีสงมอบตองไมนอยกวา 1 ป 3 เดือน นับจากวันสงมอบยกเวนกรณีท่ีระบุไวในคุณสมบัติเฉพาะของยา 

6.2  ในกรณีที่หนวยราชการทําการสุมตวัอยางยาที่สงมอบเพ่ือสงตรวจวิเคราะหคุณภาพหนวยราชการจะทาํหนังสือรอง 

 ขอตัวอยางยา โดยผูขายจะตองสงยาเพ่ิมอีกจํานวนที่หนวยราชการสงตรวจวิเคราะห  และเปนผูรับผิดชอบในการ 

 ตรวจวิเคราะหคุณภาพ ในกรณทีี่พบวายาไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หนวยราชการขอสงวนสิทธิไมรับ 

 พิจารณาการเสนอราคายาดังกลาวของผูขายและ / หรือ ผูผลิตครั้งตอไป 

6.3  ผูขายจะตองรับเปลี่ยนยาเมือ่ยาใกลหมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพกอนกําหนด 

7 ในกรณีที่เปนยาท่ีตองผสมกอนใชจะตองแสดงผลการศึกษาความคงตัวหลังการละลายตามที่ระบุในเอกสารกํากับยา 

8 หากรายการตามขอ 1 – 7 ไมครบ หรือไมตรงตามที่ระบุไมรับพิจารณา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 3 

หลักเกณฑในการใหคะแนนคุณภาพยา 
 

พิจารณาตามหัวขอที่กําหนด โดยมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 

1 ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ (30 คะแนน)   
(ใหคะแนนโดยการเปรียบเทียบผลิตภัณฑแตละบริษัทที่ดีที่สุดให 30 คะแนนและใหลดหลั่นคะแนนไปตามลาํดับ) 

1.1 ยาเม็ด  
1.1.1. ยาเม็ดทั่วไปบรรจุแผง   ถาบกพรองขอใดขอหนึ่ง หักอยางละไมเกิน 3 คะแนน 

     พิจารณา  ความกรอนของเม็ดยา การเคลือบสม่ําเสมอของสี ความงายตอการวินิจฉัย  

(มี Imprinted code) ความงายตอการแบงเม็ดยา, ขอความบนแผงยา (ชัดเจนและไมกอใหเกิดการสื่อผิด), ความงายตอการตัด

แบงแผงยา ,ความงายตอการระบุชื่อยาหลังตัดแบงแผงยา , การระบุวันหมดอายุบนแผงยาแตละเม็ด 

     1.1.2 ยาเม็ดชนิดเคี้ยวบรรจุแผง   ถาบกพรองขอใดขอหนึ่ง หักอยางละไมเกิน 3 คะแนน      

    พจิารณา  ความกรอนของเม็ดยา การเคลือบสม่ําเสมอของสี ความงายตอการวินิจฉัย  

(มี Imprinted code), ขอความบนแผงยา (ชัดเจนและไมกอใหเกิดการสื่อผิด), ความงายตอการตัดแบงแผงยา, ความงายตอการ

ระบุชื่อยาหลังตัดแบงแผงยา ,การระบุวันหมดอายุบนแผงยาแตละเม็ด, รสชาติ 

      1.1.3 ยาเม็ดบรรจุขวด   ถาบกพรองขอใดขอหนึ่ง หักอยางละไมเกิน 6 คะแนน      

     พิจารณาจาก ความกรอนของเม็ดยา การเคลือบสม่ําเสมอของสี ความงายตอการวินิจฉัย  

(มี Imprinted code) ,ความงายตอการแบงเม็ดยา และขอความบนขวดยาชัดเจนอานงาย 

1.2  ยาแคปซูล 
       1.2.1. ยาแคปซูลทั่วไปบรรจุแผง  ถาบกพรองขอใดขอหนึ่ง หักอยางละไมเกิน 5 คะแนน 

       พิจารณา  การเคลือบสม่ําเสมอของสี, ความงายตอการวินิจฉัย (มี Imprinted code)  ขอความบนแผงยา 

(ชัดเจนและไมกอใหเกิดการสื่อผิด), ความงายตอการตัดแบงแผงยา ,ความงายตอการระบุชื่อยาหลังตัดแบงแผงยา , การระบุ

วันหมดอายุบนแผงยาแตละเม็ด 

1.2.2 ยาแคปซูลบรรจุขวด   ถาบกพรองขอใดขอหนึ่ง หักอยางละไมเกิน 10 คะแนน     

พิจารณาจาก การเคลือบสม่ําเสมอของสี ความงายตอการวินิจฉัย (มี Imprinted code)  และขอความ 

บนขวดยาชัดเจนอานงาย 

1.3  ยาน้ํา  
1.3.1 กรณีเปน SUSPENSION  

   พิจารณา รสชาติ ส ีกลิ่น การกระจายตัวของยา ความหนืด ความชัดเจนและอานงายของฉลากยาบนขวด                             

                                                   ถาบกพรองขอใดขอหนึ่ง หักอยางละไมเกิน 5 คะแนน 

      1.3.2 กรณีเปน SYRUP  
              พิจารณารสชาติ  สี กลิ่น ความหนืด ความชัดเจนและอานงายของฉลากยาบนขวด                                                                                  

                                                             ถาบกพรองขอใดขอหนึ่ง หักอยางละไมเกิน 6 คะแนน 



        1.3.3 กรณีเปนผง 

               พิจารณารสชาติ สี กลิ่น การกระจายตัว(หลังผสม) ความชื้นของผงยาเมื่ออยูในซองหรือขวด  ชื่อยาและ 

          ความแรงบนฉลากตองชัดเจน อานงาย            ถาบกพรองขอใดขอหนึ่ง  หักอยางละไมเกิน 5 คะแนน 

1.4 ยาฉีด 
1.4.1 กรณีเปน VIAL/ ขวด 

 1.4.1.1 กรณีเปนยา POWDER  

                       (ไมรับพจิารณาถามีตะกอนหลังผสมและไมสามารถละลายไดหรือ การเกิดเศษชิ้นสวนของจุกยาง  

                        หลังการแทงเข็ม)     

                     ก. เปรียบเทยีบเวลาที่ใชในการละลายกบับริษัทอ่ืน ๆ                    หักไมเกิน 7 คะแนน 

ข. ความสามารถในการปดผนกึของจุกยาง  หลังจากแทงเข็ม  หักไมเกิน 7 คะแนน 

ค. ความงายตอการเปดใช เมื่อเทียบกับบริษัทอ่ืนๆ   หักไมเกิน 7 คะแนน 

ง. ชื่อยาและความแรงบนฉลากยาตองชัดเจนและอานงาย  หักไมเกิน 7 คะแนน 

            1.4.1.2. กรณีเปน SOLUTION  (แบบแขวน) 

                                   (ไมรับพิจารณาถามีตะกอนการเกิดเศษชิ้นสวนของจุกยางหลังการแทงเข็ม)   

ก. ความสามารถในการปดผนกึของจุกยาง  หลังจากแทงเข็ม  หักไมเกิน 6 คะแนน 

                               ข. ตองสามารถเห็นชื่อยาชัดเจนเวลากลับหัวภาชนะ                      หักไมเกิน 6 คะแนน 

ค. วัสดุที่ใชแข็งแรง ตองทนทาน ไมขาดงาย                                หักไมเกิน 6 คะแนน 

ง. ความงายตอการเปดใช เม่ือเทียบกับบริษัทอื่นๆ   หักไมเกิน 6 คะแนน 

จ. ชื่อยาและความแรงบนฉลากยาตองชัดเจนและอานงาย  หักไมเกิน 6 คะแนน 

  1.4.1.3. กรณีเปน SOLUTION  (แบบไมตองแขวน) 
                                   (ไมรับพิจารณาถามีตะกอนการเกิดเศษชิ้นสวนของจุกยางหลังการแทงเข็ม)   

ก. ความสามารถในการปดผนกึของจุกยาง  หลังจากแทงเข็ม  หักไมเกิน 10 คะแนน 

ข. ความงายตอการเปดใช เมื่อเทียบกับบริษัทอ่ืนๆ   หักไมเกิน 10 คะแนน 

ค. ชื่อยาและความแรงบนฉลากยาตองชัดเจนและอานงาย  หักไมเกิน 10 คะแนน 

                 1.4.2  กรณี AMPULE  (ไมรับพิจารณาถามีตะกอน)   

ก. ความงายตอการเปดใช เมื่อเทียบกับบริษัทอ่ืนๆ   หักไมเกิน 15 คะแนน 

ข. ชื่อยาและความแรงบนฉลากยาตองชัดเจนและอานงาย  หักไมเกิน 15 คะแนน 

         1.5  ยาสูดพนทางปาก (ไมรับพิจารณา ถาไมมี Spacer)  

ก. ความสะดวกตอการกดใช     หักไมเกิน 15 คะแนน 

ข. ความสะดวกของการใช SPACER กับผูปวย                             หักไมเกิน 10 คะแนน 

ค. มีรายงานปญหาการใชของผูปวยและแพทยของปที่ผานมา           หักไมเกิน  5 คะแนน 

 

 

 



         1.6  ยาน้ําสําหรับพนสูดชนิดใชคร้ังเดียว พิจารณาจาก   
ก. ความสะดวกในการใชงาน     หักไมเกิน 10 คะแนน 

ข. ลักษณะภาชนะบรรจุท่ีสะดวกตอการใชงาน   หักไมเกิน 10 คะแนน 

ค. ชื่อยาและความแรงบนฉลากยาตองชัดเจนและอานงาย  หักไมเกิน 10 คะแนน 

          1.7  ยาหยอดตา พิจารณาจาก 

ก. การเกิดการระคายเคืองหรือแสบตาหลังการหยอด  หักไมเกิน 15 คะแนน 

ข. ชื่อยาและความแรงบนฉลากยาตองชัดเจนและอานงาย  หักไมเกิน 10 คะแนน 

ค. ความสะดวกในการเปด                                                    หักไมเกิน 5   คะแนน 

           1.8  ยาครีม พิจารณาจาก สี กลิ่น การกระจายตัวของครีมหลังทา ชื่อยาและความแรงบนฉลากตองชัดเจน อาน  

                                งาย และการแยกชั้นของยา     หักอยางละไมเกิน 6 คะแนน 

      1.9  ยาทาภายในปาก  
         พิจารณาจาก กลิ่น  รสชาติ  การออกฤทธิ์ตามประสิทธิภาพยาเชน ชา            หักอยางละไมเกิน 10 คะแนน   

      1.10  ยาน้ําพนจมูก  
         พิจารณาจาก กลิ่น  ความสะดวกในการกดพน            หักอยางละไมเกิน 15 คะแนน   

               

     2. ขอมูลการศึกษา / วิจัยคุณภาพผลิตภัณฑ (20 คะแนน)  
2.1  การศึกษาทางคลินิกหรือ Bioavailability หรือ Bioequivalence (10 คะแนน) 

      2.1.1. กรณียาเม็ดรับประทาน พิจารณา ดังหัวขอตอไปนี้  

  ก. มีการศกึษาทางคลินิก, ผล Bioequivalence หรือ ผล BE ใน orange book      ไมหักคะแนน 

  ข. มีการศึกษา Bioavailability หรือ Dissolution test            หัก 5 คะแนน 

                       ค. ไมมีการศึกษา                หัก 10 คะแนน 

      2.1.2 กรณียาอื่นๆ พิจารณาจาก 

             ก. มีการศึกษาทางคลินิก               ไมหักคะแนน 

             ข. ไมมีการศึกษา                หัก 10 คะแนน 

2.2 การศกึษา Long Term Stability ตาม Asian guideline (30+2 C,  75% RH+5%)  ( 5 คะแนน) 
2.2.1 อายุการศกึษานอยกวา 10 ป กอนวันประกาศหลักเกณฑและเปนไปตามเงื่อนไข  ไมหักคะแนน 

2.2.2 อายุการศึกษานอยกวา 10 ป กอนวันประกาศหลักเกณฑและไมเปนไปตามเงื่อนไข หัก 2.5 คะแนน 

2.2.3 อายุการศึกษามากกวา 10 ป กอนวันประกาศหลักเกณฑและเปนไปตามเงื่อนไข    หัก 2.5 คะแนน 

     2.2.4 อายุการศึกษานอยกวา 10 ป กอนวันประกาศหลักเกณฑและไมเปนไปตามเงื่อนไข หัก 5   คะแนน 

2.3 ขอมูลของการผานมาตรฐานใน Green book ( 5 คะแนน) 
2.3.1 พบขอมูลใน green book               ไมหักคะแนน 

     2.3.2 ไมพบขอมูลใน green book               หัก 5 คะแนน  

 

 


