
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 29 รายการ 

ของ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 กรมปศุสัตว์ 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. ความเป็นมา 
 

กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 รับผิดชอบด้านสุขภาพสัตว์โดยเฉพาะการควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาดสัตว์ การเสริมสร้างสุขภาพสัตว์และรักษาโรคสัตว์ รวมทั้งควบคุมปริมาณพาหะน าโรคพิษสุนัขบ้า 
ตลอดทั้งเป็นงานบริการและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ไว้สนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายและเป้าหมายที่วางไว้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

1)  เพื่อใช้สนับสนุนหน่วยงานในระดับจังหวัดให้ปฏิบัติงานเสริมสร้างสุขภาพสัตว์และรักษาโรคสัตว์ 
2)  เพื่อลดปริมาณพาหะน าโรคพิษสุนัขบ้า โดยการท าหมันถาวร ให้แก่สุนัขและแมว  

 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 

1) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
2) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่

เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
3) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

4) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

6) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

7) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

4.  แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 

      เนื่องจากวัสดุบางชนิดมีคุณลักษณะเฉพาะ ท าให้มีการแข่งกันน้อยราย ไม่สามารถครอบคลุมสินค้าได้ทุกรายการ
ดังนั้น ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้แบ่งวัสดุออกเป็น 4 กลุ่มหลัก เพื่อความสะดวกของผู้เสนอราคา คือ  

  กลุ่มท่ี 1. วัสดุเวชภัณฑ์                          จ านวน  1 รายการ   (รายการที่ 1) 
  กลุ่มท่ี 2. วัสดุเวชภัณฑ์                          จ านวน  6 รายการ    (รายการที่ 2-7 )  
  กลุ่มท่ี 3. วัสดุเวชภัณฑ์                          จ านวน  1 รายการ    (รายการที่ 8 ) 
  กลุ่มท่ี 4. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์          จ านวน  20 รายการ  (รายการที่ 9 – 28) 
  กลุ่มท่ี 5. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์          จ านวน  1 รายการ   (รายการที่ 29) 



คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เวชภัณฑ์  กลุ่มที่ 1 (จ านวน 1 รายการ) มี ดังนี้ 
 

4.1 ยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam เข้มข้น 100 mg 
1) เป็นยาฉีด ใน 1 ขวด ประกอบด้วย  

Tiletamine (as HCL) ไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม 
Zolazepam (as HCL) ไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม  
และมีขวดน้ ายาส าหรับเติม (Sterile Water for injection) ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิลิตร 

2) ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจ าหน่าย เลขที่..../....” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุ ให้เห็น
เด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น e-2/2558) 

3) เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต ารับยาจากหน่วยงานราชการหรือผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม 
4) ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
5) วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน 

1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ 
เงื่อนไข 

1) ผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนาหลักฐานได้รับการอนุญาตให้ผลิต หรือ น าเข้า หรือ ขายยา ตามพ.ร.บ. ยา พ.ศ. 
2510 

2) ผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่เสนอ 
  (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศ)  
  (ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีเป็นยาน าเข้าจากต่างประเทศ)  
ทั้งนี้เอกสาร ทย. 1 ต้องระบุขนาดบรรจุที่ขอขึ้นทะเบียน 

3) ในวันส่งมอบให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับดังนี้ 
- เอกสารแจ้งแสดงเลขท่ี หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้นๆ 
- หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์(Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่น ามาส่งมอบจาก
ผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม 
Finished product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนต ารับ (แนบด้วย) 

4) บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาของราชการ (ทย. 1 ) 
 

คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เวชภัณฑ์  กลุ่มที่ 2 (จ านวน 6 รายการ) มี ดังนี้ 
 

4.2 ยา Atropine Sulphate ชนิดฉีด 
1) เป็นยาฉีด ใน 1 มิลลิกรัม ประกอบด้วย อะโทรปีนซัลเฟต ไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิกรัม 
2) ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจ าหน่าย เลขที่..../....” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุ ให้เห็น

เด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น e-2/2558) 
3) เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต ารับยาจากหน่วยงานราชการหรือผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม 
4) ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510  
5) วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่

เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ 
เงื่อนไข 

1) ผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนาหลักฐานได้รับการอนุญาตให้ผลิต หรือ น าเข้า หรือ ขายยา ตามพ.ร.บ. ยา พ.ศ.  
2510 

2) ผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่เสนอ 
  (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศ)  
  (ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีเป็นยาน าเข้าจากต่างประเทศ)  



ทั้งนี้เอกสาร ทย. 1 ต้องระบุขนาดบรรจุที่ขอขึ้นทะเบียน 
3) ในวันส่งมอบให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับดังนี้ 
- เอกสารแจ้งแสดงเลขท่ี หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้นๆ 
- หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์(Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่น ามาส่งมอบจาก
ผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม 
Finished product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนต ารับ (แนบด้วย) 

4) บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาของราชการ (ทย. 1 ) 
 

4.3 แอลกอฮอล์ (Alcohol) 
1) เป็นของเหลว ใช้เช็ดท าความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณผิวหนัง ประกอบด้วย เอทธิลแอลกอฮอล์ (Ethylalcohol)  
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2) ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการ หรือผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม 
3) ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
4) วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบในกรณีท่ีไม่ระบุวันหมดอายุต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน  

          1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ 
5) ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจ าหน่าย เลขที่..../....” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุ ให้เห็น 
    เด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น e-2/2558) 

เงื่อนไข 
1) ผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนาหลักฐานได้รับการอนุญาตให้ผลิต หรือ น าเข้า หรือ ขายยา ตามพ.ร.บ. ยา พ.ศ.     

  2510 
2) ผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่เสนอ 

  (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศ)  
  (ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีเป็นยาน าเข้าจากต่างประเทศ)  
ทั้งนี้เอกสาร ทย. 1 ต้องระบุขนาดบรรจุที่ขอขึ้นทะเบียน 

3) ในวันส่งมอบให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับดังนี้ 
- เอกสารแจ้งแสดงเลขท่ี หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้นๆ 
- หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์(Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่น ามาส่งมอบจาก
ผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม 
Finished product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนต ารับ (แนบด้วย) 

4) บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาของราชการ (ทย. 1 ) 
 

4.4 ยาโพวิโดนไอโอดีน  
       1)  เป็นยาน้ าใส่แผล ประกอบด้วย โพวิโดนไอโอดีนไม่ต่ ากว่า 10%  
       2)  เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต ารับยาจากหน่วยงานราชการ หรือผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม 
       3)  ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
       4)  วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบในกรณีท่ีไม่ระบุวันหมดอายุต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน    
            1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ 
       5)  ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจ าหน่าย เลขที่..../....” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุ ให้เห็น  
            เด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น e-2/2558) 
เงื่อนไข 
       1)  ผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนาหลักฐานได้รับการอนุญาตให้ผลิต หรือ น าเข้า หรือ ขายยา ตามพ.ร.บ. ยา   

       พ.ศ. 2510 
       2)  ผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่เสนอ 



  (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศ)  
  (ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีเป็นยาน าเข้าจากต่างประเทศ)  
     ทั้งนี้เอกสาร ทย. 1 ต้องระบุขนาดบรรจุที่ขอขึ้นทะเบียน 

        3)  ในวันส่งมอบให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับดังนี้ 
      -  เอกสารแจ้งแสดงเลขท่ี หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้นๆ 
      -  หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์(Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่น ามาส่งมอบจาก  
         ผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) โดยมีรายการวิเคราะห์ตรง 
         ตาม Finished product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนต ารับ (แนบด้วย) 

        4)  บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาของราชการ (ทย. 1 ) 
 

4.5 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อคลอร์เฮกซิดีน 
        1)  เป็นผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดฆ่าเชื้อ อยู่ในรูปของเหลว มีตัวยา 

คลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนท ไม่น้อยกว่า 1.5 gm. 
เซทริไมด์ ไม่น้อยกว่า 15 gm. 

        2)  ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจ าหน่าย เลขที่..../....” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็น   
             เด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น e-2/2558) 

   3)  เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต ารับยาจากหน่วยงานราชการหรือผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม 
        4)  ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
        5)  วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่   
             เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ 
เงื่อนไข 

  1)  ผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนาหลักฐานได้รับการอนุญาตให้ผลิต หรือ น าเข้า หรือ ขายยา ตามพ.ร.บ. ยา  
     พ.ศ. 2510 
  2)  ผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่เสนอ 

            (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศ) 
(ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีเป็นยาน าเข้าจากต่างประเทศ) 
ทั้งนี้เอกสาร ทย. 1 ต้องระบุขนาดบรรจุที่ขอขึ้นทะเบียน 

        3)  ในวันส่งมอบให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับดังนี้ 
- เอกสารแจ้งแสดงเลขท่ี หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้นๆ 
- หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์(Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่น ามาส่งมอบจากผู้ผลิต 
หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished 
product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนต ารับ (แนบด้วย) 

        4) บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาของราชการ (ทย. 1 ) 
 

4.6  ยาปฏิชีวนะเพนิซิลลิน และสเตร็ปโตมัยซิน ชนิดฉีดออกฤทธิ์นาน ขนาด 100 มล. 
        1)  เป็นยาฉีด ส าหรับสัตว์ ชนิดแขวนตะกอนใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย 

โปรเคน เพนิซิลลิน จ ีไม่น้อยกว่า 114,000 หน่วยสากล (ยูนิต) 
เบนซาธีน เพนิซิลลิน จ ีไม่น้อยกว่า 76,000 หน่วยสากล (ยูนิต) 
ไดไฮโดรสเตร็ปโตมัยซิน ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิกรัม 

         2)  ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจ าหน่าย เลขที่..../…..” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุ 
   ให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น e-2/2558) 

         3)  เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต ารับยาจากหน่วยงานราชการ 
         4)  ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 



5) วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องเป็นยาที่ผลิต 
    มาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ 

เงื่อนไข 
1) ผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนาหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ ผลิต หรือ น าเข้า หรือ ขายยา ตาม 
    พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
2) ผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่เสนอ 

(ทย.1 และ ทย.2 ในกรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศ) 
(ทย.1 และ ทย.4 ในกรณีเป็นยาน าเข้าจากต่างประเทศ) 

3) ในวันส่งมอบ ให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้ 
- เอกสารแจ้งแสดงเลขท่ีหรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้นๆ  
- หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่น ามาส่งมอบจากผู้ผลิต   
หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) 

 4) ขนาดบรรจุและภาชนะบรรจุต้องระบุไว้ในค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาของราชการ  (ทย.1) 
 

4.7 ยาป้ายตา (Eye cream) 
1) เป็นยาส าหรับป้ายตา ประกอบด้วยยาปฏิชีวนะ ได้แก่ คลอแรมฟินิคอล มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 1 % 
2) ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจ าหน่าย เลขที่......./.....” ไว้กับฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็น

เด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น e-2/2558) 
3) เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต ารับยาจากหน่วยงานราชการ หรือผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม 
4) ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510  
5) วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์

ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ 
เงื่อนไข 

1) ผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนาหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ ผลิต หรือ น าเข้า หรือ ขายยา ตาม พ .ร.บ. ยา 
พ.ศ. 2510 

2) ผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่เสนอ  
(ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ) 
(ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีที่เป็นยาที่น าเข้าจากต่างประเทศ) 
ทั้งนี้เอกสาร ทย. 1 ต้องระบุขนาดบรรจุที่ขอขึ้นทะเบียน 

3) ในวันส่งมอบ ให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้ 
- เอกสารแจ้งแสดงเลขท่ีหรือลักษณะแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ 
- หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่น ามาส่งมอบจาก
ผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง)โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม 
Finish product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนต ารับ (แนบด้วย) 

4) บรรจุในภาชนะตามที่ระบุไว้ในค าขอขึ้นทเบียนต ารับยาของราชการ (ทย. 1) 
 

คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเวชภัณฑ์  กลุ่มที่ 3 (จ านวน 1 รายการ) มี ดังนี้ 
 

4.8 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ 1 ซีซี.  
1) เป็นเชื้อที่ผลิตจากเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า (rabies virus) ซึ่งเพาะเลี้ยงบนเซลล์เนื้อเยื่อเลี้ยง (tissue culture) 
2) เชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า (rabies virus) ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนท าให้หมดความรุนแรง (inactivate) ด้วยสารเคมี B-

propiolactone หรือ binary ethyleneimine  



3) เป็นวัคซีนที่ผลิตโดยใช้ aluminium hydroxide gel หรือ aluminium phosphate gel หรือ carboxyvinyl 
polymer 941 เป็นสื่อ (adjuvant) 

4) ใน 1 โด๊ส ประกอบด้วยปริมาณไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า (rabies virus) คิดเป็น protective potency ไม่น้อยกว่า  
1 I.U. 

5) สามารถใช้ฉีดป้องกันโรคในสุนัข แมว โค กระบือ ม้า โดยมีขนาดการใช้ไม่เกิน 1 ซีซี. ต่อโด๊ส  
6) ขนาดบรรจุขวดละ 1 ซีซี. 
7) ความคุ้มโรคในสุนัข อย่างน้อย 1 ปีหลังฉีด 
8) วันหมดอายุของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 18 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ 
9) อุณหภูมิการเก็บรักษาและการขนส่ง 5+3 องศาเซลเซียส 
10) เป็นวัคซีนที่ได้การข้ึนทะเบียนต ารับยาจากกระทรวงสาธารณสุข 
11) ติดประทับข้อความ “กรมปศุสัตว์ ห้ามจ าหน่าย” ไว้บนฉลากขวดวัคซีน หรือเป็นสติกเกอร์ที่ติดทนยากต่อการ

ขูดลอก 
เงื่อนไข 

1) การส่งมอบวัคซีน ผู้ขายต้องส่งมอบวัคซีนพร้อมเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ และใบรับรองการฉีดวัคซีนใน 
อัตราส่วน วัคซีน 1 โด๊ส ต่อเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีนที่มีลักษณะตามประกาศ ของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 จ านวน 1 ชุด 

2) ในกรณีที่ทางส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ส่งตัวอย่างวัคซีนเพ่ือการตรวจวิเคราะห์ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ในการตรวจวิเคราะห์ 

3) ส่งมอบและจัดส่งตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด 
4) ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหรือส าเนาเอกสารที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้

น าเข้านั้น 
5) ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหรือส าเนาเอกสารรับรองรุ่นการผลิต ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองรุ่นการ

ผลิคยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาชีววัตถุ พ.ศ.2553 จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข (อย.) 

 

คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มที่ 4 (จ านวน 20 รายการ) มี ดังนี้ 
4.9 กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 10 มิลลิลิตร กล่องละ 100 อัน 
      1) เป็นกระบอกฉีดยาท าด้วยพลาสติกใส ขนาดความจุ 10 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด  
      2) ก้านกระบอกฉีดยาท าด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านท่ีอยู่ในกระบอกฉีดเป็นยาง ส าหรับดันน้ ายา  
      3) หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยา ที่ใช้ส าหรับดันน้ ายา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย  
      4) ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค 
      5) ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบ 
      6) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา 
      7) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ 
 

4.10 กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร กล่องละ 100 อัน 
      1) เป็นกระบอกฉีดยาท าด้วยพลาสติกใส ขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด 
      2) ก้านกระบอกฉีดยาท าด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านท่ีอยู่ในกระบอกฉีดเป็นยาง ส าหรับดันน้ ายา  
      3) หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยา ที่ใช้ส าหรับดันน้ ายา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย  
      4) ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค 
      5) ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบ 
      6) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา 
      7) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ 



 

4.11 กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร กล่องละ 100 อัน 
      1) เป็นกระบอกฉีดยาท าด้วยพลาสติกใส ขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด 
      2) ก้านกระบอกฉีดยาท าด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านท่ีอยู่ในกระบอกฉีดเป็นยาง ส าหรับดันน้ ายา  
      3) หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยา ที่ใช้ส าหรับดันน้ ายา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย  
       4) ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค 
       5) ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบ 
       6) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา 
       7) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ  
 

4.12   กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร กล่องละ 100 อัน 
1) เป็นกระบอกฉีดยาท าด้วยพลาสติกใส ขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร 0.1 – 1 มล 
    ให้เห็นเด่นชัด 

      2) ก้านกระบอกฉีดยาท าด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านท่ีอยู่ในกระบอกฉีดเป็นยาง ส าหรับดันน้ ายา  
      3) หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยา ที่ใช้ส าหรับดันน้ ายา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย  
      4) ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค 
      5) ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบ 
      6)  ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา 
      7) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ 
 

4.13 เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 18 ยาว 1.5 นิ้ว กล่องละ 100 อัน 
1)  ขนาดของเข็มเบอร์ 18 ยาว 1.5 นิ้ว ท าด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม 
2)  หัวเข็มท าด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer 
3)  ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ซองละ 1 เล่ม 
4) ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบ 
5) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา  
6) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ  

 

4.14  เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 18 ยาว 1 นิ้ว กล่องละ 100 อัน 
1) ขนาดของเข็มเบอร์ 18 ยาว 1 นิ้ว ท าด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม 
2) หัวเข็มท าด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer 
3) ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ซองละ 1 เล่ม 
4) ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบ 
5) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา  

     6)  ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ  
 

4.15 เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว กล่องละ 100 อัน 
1) ขนาดของเข็มเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว ท าด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม 
2) หัวเข็มท าด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer 
3) ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ซองละ 1 เล่ม 
4) ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่สง่มอบ 
5) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา  
6) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ  

  



4.16 เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 26 ยาว ½ นิ้ว กล่องละ 100 อัน 
1) ขนาดของเข็มเบอร์ 26 ยาว ½ นิ้ว ท าด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม 
2) หัวเข็มท าด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer 
3) ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ซองละ 1 เล่ม 
4) ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบ 
5) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา  
6) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ  

 

4.17 วัสดุเย็บแผล Chromic Catgut เบอร์ 2/0 แบบม้วน 
1) เป็นวัสดุเย็บแผล ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ชนิดละลายได้ เคลือบเกลือโครเมี่ยม (Absorbable Chromic 

Catgut) เบอร์ 2/0 
2) คุณภาพได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน United States Pharmacopoeia (USP) และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO 9001 หรือ 13485 
3) บรรจุในภาชนะพลาสติก ซึ่งภายในบรรจุน้ ายารักษาความนุ่ม และปราศจากเชื้อ (Sterilization) ด้วยการฉาย

แสง หรือเอทธิลีนออกไซด์ 
4) ความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
5) มีฉลากแสดงยี่ห้อให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ 
6) ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง

มอบ  
7) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา  
8) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ  

 

4.18 วัสดุเย็บแผล Chromic Catgut เบอร์ 1 แบบม้วน 
1) เป็นวัสดุเย็บแผล ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ชนิดละลายได้ เคลือบเกลือโครเมี่ยม (Absorbable Chromic 

Catgut) เบอร์ 1 
2) คุณภาพได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน United States Pharmacopoeia (USP) และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO 9001 หรือ 13485 
3) บรรจุในภาชนะพลาสติก ซึ่งภายในบรรจุน้ ายารักษาความนุ่ม และปราศจากเชื้อ (Sterilization) ด้วยการฉาย

แสง หรือเอทธิลีนออกไซด์ 
4) ความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 75 เมตร 
5) มีฉลากแสดงยี่ห้อให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ 
6) ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง

มอบ  
7) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา  
8) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ  

 

4.19  วัสดุเย็บแผล Chromic Catgut เบอร์ 2/0 แบบบรรจุซอง 
1) เป็นวัสดุเย็บแผล ผลิตจากธรรมชาติ ละลายได้ เคลือบเกลือโครเมี่ยม (Absorbable Chromic Catgut) เบอร์ 

2/0 
2) คุณภาพได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน United States Pharmacopoeia (USP) และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO 9001 หรือ 13485 
3) ชนิดไม่ติดเข็ม บรรจุในซองห่อหุ้มมิดชิดสองชั้น ป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ภายในซองชั้นในบรรจุน้ ายา

รักษาความนุ่ม และปราศจากเชื้อ (Sterilization) ด้วยการฉายแสง หรือเอทธิลีนออกไซด์ 



4) ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตรต่อซอง 
5) มีฉลากแสดงยี่ห้อให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ 
6) อายุใช้งาน 5 ปีจากวันผลิต ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 

3 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบ  
7) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา  
8) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ  

 

4.20  วัสดุเย็บแผล Chromic Catgut เบอร์ 1 แบบบรรจุซอง 
1) เป็นวัสดุเย็บแผล ผลิตจากธรรมชาติ ละลายได้ เคลือบเกลือโครเมี่ยม (Absorbable Chromic Catgut) เบอร์ 1 
2) คุณภาพได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน United States Pharmacopoeia (USP) และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO 9001 หรือ 13485 
3) ชนิดไม่ติดเข็มบรรจุในซอง ห่อหุ้มมิดชิดสองชั้น ป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ภายในซองชั้นในบรรจุน้ ายา

รักษาความนุ่ม และปราศจากเชื้อ (Sterilization) ด้วยการฉายแสง หรือเอทธิลีนออกไซด์ 
4) ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตรต่อซอง 
5) มีฉลากแสดงยี่ห้อให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ 
6) อายุใช้งาน 5 ปีจากวันผลิต ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  

 3 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบ  
7) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา  
8) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ  

 

4.21  วัสดุเย็บแผล ชนิดละลายช้า Polyglycolic acid (PGA) เบอร์ 2-0 
1) เป็นวัสดุเย็บแผลจากสารสังเคราะห์ Polyglycolic acid (PGA) ชนิดละลายช้า (slow absorbable) เบอร์ 2-0 

ส าหรับเย็บแผล 
2) คุณภาพได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน United States Pharmacopoeia (USP) และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO 9001 หรือ 13485 
3) บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก และปราศจากเชื้อ (Sterilization) 
4) ความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 25 เมตร 
5) มีฉลากแสดงยี่ห้อให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ 
6) อายุใช้งาน 5 ปีจากวันผลิต ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  

 3 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบ  
7) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา  
8) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ  

 

4.22  ไนล่อนเย็บแผลประเภทสังเคราะห์ไม่ละลาย เบอร์ 2/0 
1) เป็นวัสดุเย็บแผล ผลิตจากสารสังเคราะห์ Polyamide หรือ Polypropylene แบบเส้นเดียว (Monofilament 

or Nylon) ไม่ละลาย (Non – absorbable) เบอร์ 2/0 
2) คุณภาพได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน United States Pharmacopoeia (USP) และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO 9001 หรือ 13485 
3) บรรจุในภาชนะพลาสติก มีความอ่อนตัวขณะเย็บแผลปราศจากเชื้อ (Sterilization) ด้วยการฉายแสง  

หรือเอทธิลีนออกไซด์ 
4) ความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
5) มีฉลากแสดงยี่ห้อให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ 



6) อายุใช้งาน 5 ปีจากวันผลิต ระบุวันหมดอายุไว้บนภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน โดยเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 
ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบ  

7) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา  
8) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ     

 

4.23  เข็มเย็บแผล ขนาด 24 มิลลิเมตร (ปลายเหลี่ยม) stainless spring eye 
1) เป็นเข็มเย็บแผล ชนิด Cutting edge ความโค้งไม่น้อยกว่า 3/8 circle หรือเทียบเท่า 
2) ความยาวไม่น้อยกว่า 24 มิลลิเมตร  
3) ท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) ยืดหยุ่น เมื่อบิดไม่เปราะหัก 
4) มีฉลากแสดงยี่ห้อให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ 
5) ขนาดความจุ ซองละ 1 โหล 
6) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา  
7) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ  

 

4.24  เข็มเย็บแผล ขนาด 28 มิลลิเมตร(ปลายเหลี่ยม) stainless spring eye  
1) เป็นเข็มเย็บแผล ชนิด Cutting edge ความโค้งไม่น้อยกว่า 3/8 circle หรือเทียบเท่า 
2) ความยาวไม่น้อยกว่า 28 มิลลิเมตร  
3) ท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) ยืดหยุ่น เมื่อบิดไม่เปราะหัก 
4) มีฉลากแสดงยี่ห้อให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ 
5) ขนาดความจุ ซองละ 1 โหล 
6) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา  
7) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ 

 

4.25 ใบมีดผ่าตัด กล่องละ 100 อัน 
1) ใบมีดผ่าตัด 23 ส าหรับใช้กับด้ามมีดเบอร์ 4 
2) ท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) 
3) ผ่านการฆ่าเชื้อโรค และบรรจุในซองอลูมิเนียมฟลอยล์ ที่สามารถป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ซองละ 1 ใบ  
4) มีฉลากแสดงยี่ห้อให้เห็นได้ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ 
5) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา  
6) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ  

 

4.26  ผ้าก๊อสปราศจากเชื้อ ขนาดไม่ต่ ากว่า 3 x 3 นิ้ว  
1) ผ้าก๊อสผลิตจากฝ้ายบริสุทธิ์ 
2) ใช้ส าหรับซับโลหิต 
3) ขนาดไม่ต่ ากว่า 3 x 3 นิ้ว พับเป็นชิ้นบรรจุห่อละไม่ต่ ากว่า 10 ชิ้น 
4) ผ่านการฆ่าเชื้อ 
5) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา  
6) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ  

 

4.27  ใบมีดโกน ชนิดคมสองด้าน 
1) ใบมีดส าหรับโกนขน มีความคมทั้งสองด้าน 
2) ท าด้วยโลหะคุณภาพดี มีความบางและคมไม่เป็นสนิม  
3) ขนาดบรรจุกล่องละ 5 ใบ ควรจะมีข้อความ “ของใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจ าหน่าย” ไว้บนกล่องให้เห็น

เด่นชัด 



4) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา  
6) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่นเสนอ  
 

4.28  ส าลี 
1) ส าลีผลิตจากฝ้ายบริสุทธิ์ 
2) ใช้ส าหรับเช็ดผิวหนัง 
3) ขนาดบรรจุม้วนละไม่น้อยกว่า 450 กรัม 
4) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.182-2545 และท าในประเทศไทย 
5) ผู้เสนอราคาต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา  
6) ส่งมอบตามสถานที่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่น ามายื่น  

 

คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มที่ 5 (จ านวน 1 รายการ) มี ดังนี้ 
 

4.29 แอนติเจนส าหรับตรวจทดสอบทูเบอร์คูโลซิสบริเวณโคนหาง โคและกระบือ ขนาดบรรจุ 2 มล. (Bovine     
Tuberculin PPD 2 ml. for caudal fold) 

1) ทดสอบโดยวิธีฉีดเข้าชั้นผิวหนังบริเวณโคนหาง 
2) มีจ านวนแอนติเจนไม่น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และมีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 20,000 I.U. ต่อมิลลิลิตร 
3) มี Quality control test เป็นไปตามมาตรฐานของ OIE (Office international des Epizooties) ก าหนด 
4) มีเอกสารรับรองคุณภาพแอนติเจนข้อ 2 และข้อ 3 จากผู้ผลิตเท่านั้น 
5) ผู้เสนอราคาต้องแนบส าเนาเอกสารที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้น าเข้านั้น  
6) วันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ 
7) ในกรณีที่ทางส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ส่งตัวอย่างแอนติเจนเพ่ือการตรวจเพื่อตรวจวิเคราะห์ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้

ออกค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ 
8) ติดประทับข้อความ “กรมปศุสัตว์ ห้ามจ าหน่าย” ไว้บนฉลากแอนติเจนหรือเป็นสติกเกอร์ที่ติดทน ยากต่อการ

ขูดลอก 
9) ส่งมอบและจัดส่งตามที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ก าหนด 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อ 90 วัน  
       
6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ 

ระยะเวลาส่งมอบวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 60 วัน  
 

7. วงเงินในการจัดซื้อ  
 เงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 3,149,972 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) 
แบ่งเป็น 
        กลุม่ที ่1  จ านวน 1 รายการ  งบประมาณ     330,000.-  บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
        กลุม่ที ่2  จ านวน 6 รายการ  งบประมาณ       70,012.-  บาท (เจ็ดหมื่นสิบสองบาทถ้วน) 
        กลุม่ที ่3  จ านวน 1 รายการ งบประมาณ      750,000.-  บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
        กลุม่ที ่4  จ านวน 20 รายการ  งบประมาณ 1,616,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
        กลุ่มท่ี 5  จ านวน 1 รายการ  งบประมาณ   383,960.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 

    ราคากลางทั้งสิ้น ... 3,149,972.... บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) แบ่งเป็น 
        กลุม่ที ่1  จ านวน 1 รายการ  ราคากลาง     330,000.-  บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 



        กลุม่ที ่2  จ านวน 6 รายการ  ราคากลาง       70,012.-  บาท (เจ็ดหมื่นสิบสองบาทถ้วน) 
        กลุม่ที ่3  จ านวน 1 รายการ  ราคากลาง     750,000.-  บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
        กลุม่ที ่4  จ านวน 20 รายการ ราคากลาง  1,616,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
        กลุม่ที ่5  จ านวน 1 รายการ  ราคากลาง     383,960.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 
8.  สถานที่ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  
       สามารถส่งข้อคิดเหน็หรอืข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับร่างขอบเขตของงานนี้ไดที้่  
       สถานที่ติดต่อ  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  
       โทรศัพท์  053-892457 , 053-217305 
       โทรสาร   053-892457 , 053-217305 
       เว็บไซด์   region5.dld.go.th  
      

       สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์  
หรือมีความเห็นด้วย 
 

 
                                                 …………………………………….. ประธานกรรมการ 
                                                      (  นายสากล   ชื่นกุล ) 
 
                                                   ……………………………………. กรรมการ   
                                                     (นางปราณี  รอดเทียน ) 
  
                                                  …………………………………….. กรรมการ  
                         ( นายมนตรี  นวมจิตต์ ) 
 
 


