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4. เงื่อนไขอืน่ 
ผู้เสนอราคาต้องยืน่ส าเนาภาพถ่ายเอกสาร(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามประเภทของอาหารเฉพาะเรื่องและประกาศอื่น

ที่เกี่ยวข้อง) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองเอกสารโดยผู้มีอ านาจ รายละเอียดดงันี ้
4.1 เอกสารการไดร้ับอนุญาตขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร 
 ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำร(แบบอ.18)กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้รบัอนุญาตและสถานที่ผลิต ให้แนบส าเนาค า
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารบัอาหารมาพร้อมกันด้วย 
4.2 เอกสารรบัรองมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธกีารที่ดี (Good Manufacturing Practices; GMP)

ในการผลิตวัตถุดิบและผลิตภณัฑอ์าหารทางการแพทย์ในหมวดที่เก่ียวข้องกับอาหารทางการแพทยท์ี่เสนอ ฉบบัล่าสุดตามรอบการ
ตรวจสอบและอยู่ในช่วงเวลาท่ีรบัรองประกอบด้วย 

4.2.1 เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑวิ์ธีการที่ดีในการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ของบริษทัผู้ผลติ 
(Certificated of GMPFinished Product)หรือเอกสารแสดงการรับรองระบบคณุภำพโรงงำนผลิต ตำมมำตรฐำนมอก.9001 หรือ 
มอก.9002ในกิจการและขอบข่ายจากส านักงานมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม หรือ สถาบันรับรองมำตรฐำน ISOหรือหน่วยงำนที่
กระทรวงอตุสำหกรรมให้กำรรบัรองระบบงำน กรณีผลติในไทย (ถ้ามี) 

4.2.2 เอกสารรับรองระบบ Hazard Analysis and Critical Control Pointของบรษิัทผูผ้ลิตวัตถุดบิ (Certificated of HACCP) 
4.3 เอกสารคุณภาพของอาหารทางการแพทย์ที่เสนอโดยก าหนดเกณฑ์ตรงตาม specification ที่ขึน้ทะเบียนไว้กับส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ครบทุกหัวข้อ 
 4.3.1 ขอ้ก ำหนดเฉพำะ (Specification) ของวัตถุดบิและผลิตภณัฑ ์
 4.3.2 ผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพวัตถุดบิของอำหำรทำงกำรแพทย์นั้นๆ (certificate of analysis ofraw material)รุ่นที่ใช้

ในการผลิต ทั้งของบรษิัทผู้ผลิตและบรษิัทผู้ผลิตวัตถุดบิ 
 4.3.3 ผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพผลิตภณัฑอ์ำหำรทำงกำรแพทย์ของผู้ผลิต (certificate of analysis of finished product) 

ในรุ่นการผลิตที่ใช้วัตถุดิบส าคญัรุ่นเดียวกับส าเนาหนังสือรับรองการวิเคราะห์วัตถุดบิส าคัญ  และเป็นรุ่นการผลิตที่ไม่เกิน 2 ปี
นับจากวันที่ยื่นเอกสาร 

 4.3.4เอกสารแสดงผลกำรศกึษำควำมคงตัว (Stability data)จ านวนไม่น้อยกว่า 3 รุ่นการผลิต โดยต้องประกอบด้วย ผล
การศึกษาความคงตัวระยะยาว (Long term stability), ผลการศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่ง (Accelerated stability)และ ผล
การศึกษาความคงตัวขณะเปดิใช้ (In-use stability) 

4.3.5 เอกสารแสดงแหล่งที่มำของ Protein, Fat, Carbohydrateคิดเป็นร้อยละของ Total calories 
4.3.6 เอกสารแสดงปริมำณวติำมนิและแร่ธำตุ เป็นรอ้ยละของ RDA ของ WHO 
4.3.7 เอกสารแสดง Fatty compositionโดยละเอียด คิดเปน็ร้อยละของ Requirement (ถ้ามี) 
4.3.8 เอกสารแสดงชนิดและปริมำณสำรอำหำรของผลิตภณัฑ์เปรยีบเทียบกับ Guidelineที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
  4.3.9 ข้อก าหนดและวิธีการควบคุมมาตรฐาน และผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพของภาชนะบรรจแุละฝา (ถ้ามี) 

 
4.4 เอกสารอืน่ๆ 

4.4.1 ใบเสนอราคา 
4.4.2 รูปภาพผลิตภัณฑ์ (รูปภาพสี เท่านั้น) 
4.4.3 ฉลากอาหาร: ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ(ถ้ามี) 
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4.5 การประกันคณุภาพผลติภณัฑ์ที่ส่งมอบ 
 4.5.1 เอกสารรับรองว่ามีมาตรฐานในการเก็บรักษาและกระจายผลิตภัณฑต์ามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการเก็บรักษา (Good 

Storage Practice) และกระจายผลิตภัณฑ์ (Good Distribution Practice) 
 4.5.2 ผลิตภัณฑท์ุกงวดที่ส่งมอบ จะต้องส่งส าเนาภาพถ่ายเอกสารใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์อาหารทางการแพทย์รุ่นที่

ส่งมอบไม่ว่าจะเป็นการส่งตามใบสั่งซ้ือหรือผลิตภัณฑท์ี่ส่งเพื่อแลกเปลี่ยนอายุหรือปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ ์
 4.5.3 หากอาหารทางการแพทยท์ีจ่ัดส่งอยู่ในกลุ่มควบคุมอุณหภูมิ(Cold chain)ต้องมีเทอร์โมมิเตอรค์วบคุมอุณหภูมิระหว่าง

ขนส่งแนบมาให้กรรมการรับผลติภัณฑไ์ด้ตรวจสอบก่อนรับผลิตภัณฑ์ Lot. นั้นเข้าสู่คลังยาของโรงพยาบาล 
 4.5.4 ผลิตภัณฑท์ี่ส่งมอบต้องมีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ และไม่ควรน าส่งผลิตภณัฑ์ที่มีอายุคงเหลือส้ัน

กว่าทีเ่คยจดัส่งใหท้างโรงพยาบาล 
 4.5.5 ผู้เสนอราคา (ผูข้าย) จะต้องรับเปลี่ยนผลิตภัณฑเ์มื่อผลิตภัณฑใ์กล้หมดอายุ เกิดความเสียหาย/บกพร่องเช่นสีเปลี่ยน

แตกสารอาหารส าคัญไม่ได้มาตรฐานหรือเมื่อเกดิการเสื่อมสภาพด้วยประการใดๆก่อนก าหนด โดยไม่มีเงื่อนไข 
 4.5.6 กล่องผลิตภัณฑท์ี่มขีนาดบรรจุไม่เกิน 20X20X12 ซม. ขอให้หุ้มพลาสติกเป็นชดุๆละ 5 หรือ 10 กล่องเพื่อให้สะดวก

ในการตรวจนบัในการจัดเรียงเข้าช้ันป้องกันการเปียกน้ าหรือเปรอะเปื้อนการหุ้มพลาสติกดังกล่าวขอให้หุ้มในลักษณะที่แน่น
หนาไม่หลุดร่วงโดยง่าย 

 4.5.7 กรณีบรรจุภัณฑท์ี่จัดส่งหากเป็นขวดแก้วมีน้ าหนักค่อนข้างมากและบรรจุในกล่องกระดาษตอ้งมีเทปปดิก้นกล่อง
ป้องกันขวดหลุดออกทางก้นกล่อง 

 4.5.8กรณีที่หน่วยราชการท าการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วยราชการจะท าหนังสือ
ร้องขอตัวอย่าง โดยผู้เสนอราคา(ผู้ขาย)จะต้องส่งผลิตภัณฑ์เพิ่มอีกตามจ านวนที่หน่วยราชการส่งตรวจวิเคราะห์และเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วย
ราชการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการเสนอราคาผลิตภัณฑด์ังกล่าวของผู้เสนอราคา(ผู้ขาย) และ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป 
4.6 ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ยินยอมให้ระงับการสั่งซื้อหรือยกเลิกสญัญาก่อนครบก าหนดดังนี ้

4.6.1 กรณีผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑน์ี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยหน่วยงานราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการ
อาหารและยาให้การยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร    

4.6.2 กรณีผลิตภัณฑน์ี้ถูกเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในช่วงเวลาของสัญญาจะซ้ือ
จะขาย 

4.6.3 กรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์นี้ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้ปว่ยที่ได้รับ 
4.7โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่มีประวัติงดใช้หรือถูกเรียกเก็บคืนโดยส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา หรือคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องจากมีปัญหาคุณภาพและยังไม่ได้รับการแก้ไข ก่อน
วันประกาศคัดเลือก 
5. เงื่อนไขและข้อก าหนดทั่วไป ในการจัดหาผลิตภณัฑ ์

5.1 ผู้เสนอราคาหรือผูข้ายหรือผูจ้ะขายต้องปฏบิัติตำมระเบียบ เงื่อนไข ข้อก ำหนดของทำงรำชกำร และของคณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลรำมำธบิด ี

5.2 ผู้เสนอราคาจะต้องมำติดต่อและท ำสัญญำกับทำงคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี  ภำยใน 5วันท ำกำรของทำง
รำชกำรนับแต่ได้รบัหนังสอืแจ้งหากพ้นก าหนดดงักล่าว ถือว่าผู้เสนอราคาเจตนาบิดพริ้วไม่ยอมเซ็นสัญญาจะต้องชดใชค้่าเสียหาย  
และค่าราคาผลิตภัณฑท์ี่เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องจัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้เสนอราคาหรือผูข้ายรายอื่นและคณะฯอาจแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ไม่
สมควรติดต่อท าการค้ากับส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนราชการอื่นด้วย 
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5.3 ผู้เสนอราคาหรือผูข้ายหรือผูจ้ะขายจะต้องจัดเตรียมผลิตภณัฑ์ที่เสนอรำคำหรือตำมสัญญำจะซือ้จะขำยให้เพียงพอตอ่กำร
สั่งซื้อตลอดเวลำยกเว้นมีเหตุอันสมควรและจ าเปน็ด้านการผลิตหรือขาดคราว ผู้เสนอราคาหรือผู้ขายหรือผู้จะขายจะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้คณะฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า.....45.....วันท าการของทางราชการพร้อมแจ้งก าหนดระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการแก้ไขเหตุ
ดังกล่าวซ่ึงจะต้องไม่เกิน.....90.....วัน 

5.4 ก าหนดระยะเวลำในกำรเซ็นรบัใบสั่งซื้อภำยใน 2 วันท ำกำรของทำงรำชกำรนับจำกวนัที่ฝ่ำยเภสัชกรรมติดประกำศแจ้งให้
บริษทั ฯ  รับทราบ  

5.5 ก าหนดระยะเวลำส่งมอบในแต่ละครำวไม่เกิน 7 วันท ำกำรของทำงรำชกำรนบัแต่ไดร้ับใบสัง่ซื้อหากส่งของล่าช้าเกินกว่า
ก าหนดโดยไม่มีเหตุอนัสมควรตามระเบียบของทางราชการจะต้องถูกปรับในอัตราสูงสุดของระเบยีบที่ก าหนด และต้องชดใช้
ค่าเสียหาย อันหากมีขึน้เนื่องจากความล่าช้าดังกล่าวและต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ในใบส่ังซื้อหรือสัญญา เมื่อ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ต้องจัดหาผลิตภัณฑจ์ากผู้ขายรายอื่น 

5.6 ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเสนอราคาของระยะเวลายืนราคาทั้งหมด ผูเ้สนอราคารับรองว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ราคาที่ได้เสนอไว้ กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยหากได้รับแจ้งใหม้าท าสัญญาภายในระยะเวลา  60  
วันดังกล่าว   ผู้เสนอราคาตกลงยินยอมท าสัญญาในราคาที่ได้เสนอไว้แต่ต้นทุกประการ 

5.7 ผู้เสนอราคาหรือผูข้าย จะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 1 ปี ในกรณีที่มีอายุผลิตภัณฑต์่ ากว่าเกณฑ์ ต้องมีเอกสารรับ
แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑใ์นทุกครั้งทีจ่ัดส่ง   

5.8 รับประกนัคุณภาพอย่างน้อย 3 เดอืน นับแต่วันที่คณะฯ ได้รับมอบ หากผลิตภัณฑ์เกิดช ารุดภายในระยะเวลาดังกล่าวผู้เสนอ
ราคา หรือผู้ขาย หรือผูจ้ะขาย จะต้องจัดการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะฯ 

5.9 ผลิตภัณฑท์ุกรูปแบบ  ถ้ามีปัญหาคุณภาพ ทางโรงพยาบาลต้องมีการส่งพิสูจน์ใหห้น่วยงานที่รับผิดชอบ  ซ่ึงค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ  บริษทั ฯ ผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย  ต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

ฝ่ายเภสัชกรรม 


