
ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR) ฉบับแรก 
การจัดซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ 

สํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที ่5 
                                                                      ---------------------------------- 
                   

1.  ความเป็นมา 
 

                      สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5 ไดรั้บงบประมาณประจาํปี 2554  แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ภาคเกษตร  ผลผลิตท่ี 2  การพฒันาสุขภาพสตัว ์กิจกรรมหลกัเผา้ระวงั  ป้องกนั ควบคุมและชนัสูตรโรคสตัว ์งบดาํเนินการ 
ค่าเวชภณัฑ ์  สาํหรับจดัซ้ือวสัดุเวชภณัฑ ์ ช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวท่ี์ประสบภยัธรรมชาติ   เป็นเงินทั้งส้ิน   2,500,000  
บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น) 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 

                       ส่วนป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์ สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5 มีความประสงคจ์ะซ้ือวสัดุเวชภณัฑ ์  
สาํหรับช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวท่ี์ประสบภยัธรรมชาติ   ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบสาํนกัสุขศาสตร์สตัวสุ์ขอนามยัท่ี 5  
ประจาํปี  2554  จาํนวน 13  รายการ โดยแบ่งเป็น  5  กลุ่ม ในวงเงิน 2,500,000 บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น)  ตาม
รายละเอียดดงัน้ี 
กลุ่มที ่ 1   แร่ธาตุก้อน 
       1. แร่ธาตุกอ้นสูตร 2 ขนาดบรรจุกอ้นละ 2 ก.ก.                                                                             จาํนวน   7,500  กอ้น 
กลุ่มที ่ 2   ยาสลบ 
      1.  ยาฉีดสลบเพนโตบาร์บิตอล  ขนาดบรรจุ 100 ซี.ซี.                                                                    จาํนวน     300  ขวด 
กลุ่มที ่ 3  ยาปฏิชีวนะ 
      1.   ยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินและไดไฮโดรเสตร็ปโตมยัซิน ชนิดฉีดออกฤทธ์ิ  ขนาดบรรจุ 100 ซี.ซี          จาํนวน     600  ขวด 
     2.   ยาปฏิชีวนะอะมอ๊กซ่ีซิลลินและโคลีสติน ชนิดฉีดออกฤทธ์ินาน ขนาดบรรจุ 100 ซี.ซี.                       จาํนวน      295  ขวด 

     3.  ยาปฏิชีวนะออ๊กซ่ีเตตร้าซยัคลินและนีโอมยัซิน ชนิดผงละลายนํ้า  ขนาดบรรจุ  20  กรัม          จาํนวน   6,000  ซอง 
     4.   ยาซลัฟาไดเมททอ็กซินและไตรเมทโธพริม  ชนิดผงละลายนํ้า  ขนาดบรรจุ  25  กรัม          จาํนวน   6,000  ซอง 

      5.  ยาปฏิชีวนะพน่แผล  ขนาดบรรจุ  211  มิลลิลิตร              จาํนวน   300  กระป๋อง 

กลุ่มที ่ 4  ยาถ่ายพยาธิ 
      1. ยากาํจดัพยาธิชนิดฉีดในโตไซนิล  ขนาดบรรจุ  50  ซีซี             จาํนวน      200  ขวด 
      2. ยากาํจดัพยาธิตวักลมชนิดผง เฟนเบนดาโซล ความเขม้ขน้ไม่นอ้ยกวา่ 4%  ขนาดบรรจุ  25 กรัม  จาํนวน  6,010  ซอง 
กลุ่มที ่ 5  ยากระตุ้น วติามิน ยาซองและอืน่ ๆ 
      1. ยากระตุน้เมตาโบลิซ่ึม ชนิดฉีด  ขนาดบรรจุ  30  ซีซี                จาํนวน      600  ขวด 
      2. ยาวิตามินบีรวมและ เอ ดี อี ชนิดฉีด  ขนาดบรรจุ  100  ซีซี               จาํนวน      600  ขวด    
      3.  วิตามินรวมเขม้ขน้และกรดอะมิโน ชนิดผง  ขนาดบรรจุ  10  กรัม              จาํนวน   6,300  ซอง 
      4.  ยาทากีบชนิดข้ีผึ้ง  ขนาดบรรจุ  500  กรัม                 จาํนวน   400  กระป๋อง 
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3.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
        2.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการอิเลก็ทรอนิกส์  

 2.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้ 
หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนและ/หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ 
ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประมูลซ้ือดว้ยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  
         2.4  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้แต่รัฐบาล ของผู ้
เสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

 2.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือของ สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5 
 

4.  รูปแบบรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะ 
      รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะท่ีกาํหนดในปีงบประมาณ 2554  ดงัน้ี 
 

กลุ่มที ่ 1  แร่ธาตุก้อน 
1.1 แร่ธาตุก้อนสูตร  2  ขนาดบรรจุ  2  กโิลกรัม 
คุณลกัษณะ 
1. เป็นแร่ธาตุกอ้น  ใน  1  กิโลกรัม  ประกอบดว้ย 

  โซเดียมคลอไรด ์ ไม่นอ้ยกวา่  981.925  กรัม แมกนีเซียม ไม่นอ้ยกวา่       5  กรัม 
  แมงกานีส  ไม่นอ้ยกวา่          0.2  กรัม เหลก็  ไม่นอ้ยกวา่  1.47  กรัม 
  ทองแดง  ไม่นอ้ยกวา่          0.3  กรัม สงักะสี  ไม่นอ้ยกวา่    0.3  กรัม 
  โคบอลท ์  ไม่นอ้ยกวา่        0.05  กรัม ไอโอดีน ไม่นอ้ยกวา่  0.15  กรัม 
  ซีลีเนียม   ไม่นอ้ยกวา่        0.02  กรัม    

2. ตอ้งมีขอ้ความ “ใชใ้นราชการกรมปศุสตัว ์หา้มจาํหน่าย เลขท่ี........../..........”  ไวบ้นฉลากหรือภาชนะบรรจุ
ใหเ้ห็นเด่นชดั  (โดยระบุเลขท่ีใหต้รงตามเอกสารการจดัซ้ือ  เช่น  วด. 47/2550 (สคบ.)) 

3. เป็นแร่ธาตุท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากหน่วยงานราชการ 
4. วนัหมดอายขุองผลิตภณัฑไ์ม่นอ้ยกวา่  1  ปีนบัจากวนัท่ีรับของ  ในกรณีท่ีไม่ระบุวนัหมดอายตุอ้งเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตมาไม่เกิน  1  ปี  นบัถึงวนัท่ีรับของ 
          เง่ือนไข 

1. ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงการไดรั้บอนุญาตใหผู้ผ้ลิต  รือ  ผูน้าํเขา้  หรือ  ผูข้าย  ผลิตภณัฑต์าม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑด์งักล่าว   

2. ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาเอกสารรายละเอียดของวตัถุ  อนัเป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑ ์ พร้อมสาํเนา
ทะเบียนผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานราชการ 

3. ในวนัส่งมอบ  ใหแ้นบเอกสารแจง้แสดงเลขท่ีหรืออกัษรแสดง  คร้ังท่ีผลิตของรา่ตุนั้น ๆ  
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กลุ่มที ่2  ยาสลบ 

2.1  ยาฉีดสลบเพนโตบาร์บิตอล  ขนาดบรรจุ  100  ซีซี    
    คุณลกัษณะ 

1. เป็นยานํ้าชนิดฉีดสาํหรับสตัว ์มีลกัษณะใส ไม่มีสี ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบดว้ย  
      เพนโดบาร์บิตอล โซเดียม           ไม่นอ้ยกวา่     57  มิลลิกรัม   
  (เทียบเท่า เพนโดบาร์บิตอล เบส    ไม่นอ้ยกวา่  51.9  มิลลิกรัม) 
2. ตอ้งมีขอ้ความ “ใชใ้นราชการกรมปศุสตัว ์หา้มจาํหน่าย เลขท่ี........../..........”  ไวบ้นฉลากหรือภาชนะบรรจุ

ใหเ้ห็นเด่นชดั  (โดยระบุเลขท่ีใหต้รงตามเอกสารการจดัซ้ือ  เช่น  e-5/2552) 
3. เป็นยาท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาํรับยาจากหน่วยงานราชการ 
4. ตอ้งเป็นยาท่ีไม่มีลกัษณะของยาเส่ือมคุณภาพตาม พ.ร.บ.  ยา พ.ศ. 2510 
5. วนัหมดอายขุองยาไม่นอ้ยกวา่  1  ปีนบัจากวนัท่ีรับของ  ในกรณีท่ีไม่ระบุวนัหมดอายตุอ้งเป็นยาท่ีผลิตมาไม่

เกิน  1  ปี  นบัถึงวนัท่ีรับของ 
           เง่ือนไข 

1.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงการไดรั้บอนุญาตให ้ผลิต หรือ นาํเขา้ หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา 
พ.ศ. 2510 
2.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาใบสาํคญัการข้ึนทะเบียนตาํรับยาท่ีเสนอ 

ทย.1 และ ทย. 2  ในกรณีท่ีเป็นยาท่ีผลิต ในประเทศ 
ทย.1 และ ทย.4   ในกรณีเป็นยานาํเขา้จากต่างประเทศ 

3.  ในวนัส่งมอบ  ใหแ้นบเอกสารประกอบการตรวจรับ  ดงัน้ี 
   -  เอกสารแจง้แสดงเลขท่ีหรืออกัษรแสดงคร้ังท่ีผลิตของยานั้น ๆ 
   -  หนงัสือหนงัสือรับรองการตรวจวิเคราะห์  (Certificate  of  analysis)  ของยารุ่นการผลิตท่ีนาํมา  ส่งมอบจาก        
                      ผูผ้ลิต  หรือ  จากหน่วยงานท่ีราชการรับรอง  (พร้อมหลกัฐานการรับรอง)  โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม    
                      Finished  product  specification  ท่ีใชเ้ป็นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนตาํรับ  (แนบดว้ย) 

4.   ขนาดบรรจุและภาชนะบรรจุตอ้งระบุไวใ้นคาํขอข้ึนทะเบียนตาํรับยาของราชการ (ทย. 1) 
 

กลุ่มที ่3  ยาฉีดปฏิชีวนะ 
 3.1.  ยาปฏิชีวนะเพนิซิลลนิและไดไฮโตรเสตร็ปโตมันซิน ชนิดฉีดออกฤทธ์ินาน  ขนาบรรจุ  100  ซีซี   
        คุณลกัษณะ 

1  เป็นยาฉีด สาํหรับสตัว ์ชนิดแขวนตะกอนใน 1 มิลลิลิตร ประกอบดว้ย 
  เบนซาธีน เพนิซิลิน จี  ไม่นอ้ยกวา่  100,000  หน่วยสากล  (ยนิูต) 
  โปรเคน เพนิซิลลิน จี  ไม่นอ้ยกวา่  100,000  หน่วยสากล  (ยนิูต) 
  ไดไฮโดรสเตร็ปโตมยัซิน ไม่นอ้ยกวา่         200  มิลลิกรัม 
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2. ตอ้งมีขอ้ความ “ใชใ้นราชการกรมปศุสตัว ์หา้มจาํหน่าย เลขท่ี........../..........”  ไวบ้นฉลากหรือภาชนะบรรจุให ้
      เห็นเด่นชดั  (โดยระบุเลขท่ีใหต้รงตามเอกสารการจดัซ้ือ เช่น e-5/2552) 
3.   เป็นยาท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาํรับยาจากหน่วยงานราชการ 
4.   ตอ้งเป็นยาท่ีไม่มีลกัษณะของยาเส่ือมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
5.   วนัหมดอายขุองยาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีนบัจากวนัท่ีรับของ ในกรณีท่ีไม่ระบุวนัหมดอายตุอ้งเป็นยาท่ีผลิตมาไม่เกิน 

1 ปี นบัถึงวนัท่ีรับของ 
 เง่ือนไข 

1.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงการไดรั้บอนุญาตให ้ผลิต หรือ นาํเขา้ หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา  
     พ.ศ. 2510 
2.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาใบสาํคญัการข้ึนทะเบียนตาํรับยาท่ีเสนอ  

  (ทย. 1 และ ทย.2 ในกรณีท่ีเป็นยาท่ีผลิตในประเทศ) 
  (ทย.1 และ ทย.2 ในกรณีเป็นยานาํเขา้จากต่างประเทศ) 

3.   ในวนัส่งมอบ ใหแ้นบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดงัน้ี 
- เอกสารแจง้แสดงเลขท่ีหรืออกัษรแสดงคร้ังท่ีผลิตของยานั้น ๆ 
- หนงัสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate  of  analysis)  ของยารุ่นการผลิตท่ีนาํมาส่งมอบจาก 

 ผูผ้ลิต หรือ จากหน่วยงานท่ีราชการรับรอง (พร้อมหลกัฐานการรับรอง โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม 
Finished   product  specification  ท่ีใชเ้ป็นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนตาํรับ (แนบดว้ย) 

4.  ขนาดบรรจุและภาชนะบรรจุตอ้งระบุไวใ้นคาํขอข้ึนทะเบียนตาํรับยาของราชการ (ทย. 1) 
 

3.2 ยาปฏิชีวนะอะม็อกซ่ีซิลลนิและโคลสิตินชนิดฉีดออกฤทธ์ินาน 
คุณลกัษณะ 
1.  เป็นยาฉีด สาํหรับสตัว ์ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบดว้ย 
  อะมอ็กซ่ีซิลลิน (ไตรไฮเดรท) ไม่นอ้ยกวา่         100  มิลลิกรัม 
  โคลิสตินซลัเฟต   ไม่นอ้ยกวา่  250,000  หน่วยสากล 
2.   ตอ้งมีขอ้ความ  “ใชใ้นราชการกรมปศุสตัว ์หา้มจาํหน่าย เลขท่ี........../..........”  ไวบ้นลากหรือหรือภาชนะ 
      บรรจุใหเ้ห็นเด่นชดั  (โดยระบุเลขท่ีใหต้รงตามเอกสารการจดัซ้ือ เช่น วด. 47/2549 (สคบ)) 
3.   เป็นยาท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาํรับยาจากหน่วยงานราชการ 
4.   ตอ้งเป็นยาท่ีไม่มีลกัษณะของยาเส่ือมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
5.   วนัหมดอายขุองยาไม่นอ้ยกวา่  1  ปีนบัจากวนัท่ีรับของ  ในกรณีท่ีไม่ระบุวนัหมดอาย ุ ตอ้งเป็นยาท่ีผลิตมาไม่

เกิน 1 ปี นบัถึงวนัท่ีรับของ 
เง่ือนไข 
1. ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงการไดรั้บอนุญาตให ้ผลิต หรือ นาํเขา้ หรือ  ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา 

พ.ศ. 2510 
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2.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาใบสาํคญัการข้ึน ทะเบียนตาํรับยาท่ีเสนอ 
  (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีท่ีเป็นยาท่ีผลิตในประเทศ) 
  (ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีเป็นยานาํเขา้จากต่างประเทศ) 
  ทั้งน้ีเอกสาร ทย. 1 ตอ้งระบุขนาดบรรจุท่ีขอข้ึนทะเบียน 
3.  ในวนัส่งมอบ ใหแ้นบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดงัน้ี 

-  เอกสารแจง้แสดงเลขท่ีหรือลกัษณะแสดงคร้ังท่ีผลิตของยานั้น ๆ 
-  หนงัสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate  of  analysis)  ของยารุ่นการผลิตท่ีนาํมาส่งมอบจากผูผ้ลิต 
หรือ จากหน่วยงานท่ีราชการรับรอง (พร้อมหลกัฐานการรับรอง)  โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished  
product  specification  ท่ีใชเ้ป็นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนตาํรับ (แนบดว้ย) 

4.   บรรจุในภาชนะบรรจุตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอข้ึนทะเบียนตาํรับยาของราชการ (ทย. 1) 
 

3.3   ยาปฏิชีวนะอ๊อกซ่ีเตตร้าซัยคลนิและนีโอมัยซิน ชนิดผงละลายนํา้ 
คุณลกัษณะ 
1.  เป็นยาผง  สาํหรับละลายนํ้าสตัวกิ์น ใน 100 กรัม ประกอบดว้ย 
  Oxytetracycline hydrochloride  ไม่นอ้ยกวา่  20  กรัม 
  Neomycin sulfate   ไม่นอ้ยกวา่  20  กรัม 
2.    ตอ้งมีขอ้ความ “ใชใ้นราชการกรมปศุสตัว ์หา้มจาํหน่าย เลขท่ี........../..........”  ใชบ้นฉลากหรือภาชนะบรรจุ
ใหเ้ห็นเด่นชดั  (โดยระบุเลขท่ีใหต้รงตามเอกสารการจดัซ้ือ เช่น e-5/2552) 
3.  เป็นยาท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาํรับยาจากหน่วยงานราชการ 
4.  ตอ้งเป็นยาท่ีไม่มีลกัษณะของยาเส่ือมสภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
5. วนัหมดอายขุองยาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีนบัจากวนัท่ีรับรอง ในกรณีท่ีไม่ระบุวนัหมดอายตุอ้งเป็นยาท่ีผลิตมาไม่เกิน  
    1 ปี นบัถึงวนัท่ีรับรอง 
เง่ือนไข 
1.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงการไดรั้บอนุญาตให ้ผลิต หรือ นาํเขา้ หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา 

พ.ศ. 2510 
2.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาใบสาํคญัการข้ึนทะเบียนตาํรับยาท่ีเสนอ 
  (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีท่ีเป็นยาท่ีผลิตในประเทศ) 
  (ทย. 1 และ ทย.4 ในกรณีเป็นยานาํเขา้จากต่างประเทศ) 
3. ในวนัส่งมอบ ใหแ้นบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดงัน้ี 

-  เอกสารแจง้แสดงเลขท่ีหรือลกัษณะแสดงคร้ังท่ีผลิตของยานั้น ๆ 
-  หนงัสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate  of  analysis)  ของยารุ่นการผลิตท่ีนาํมาส่งมอบจากผูผ้ลิต 
หรือ จากหน่วยงานท่ีราชการรับรอง (พร้อมหลกัฐานการรับรอง)  โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished  
product  specification  ท่ีใชเ้ป็นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนตาํรับ (แนบดว้ย) 

4.  บรรจุในภาชนะบรรจุตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอข้ึนทะเบียนตาํรับยาของราชการ (ทย. 1) 
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             3.4  ยาซัลฟาไดเมททอ็กซินและไตรเมทโธพริม ชนิดผงละลายนํา้ ขนาดบรรจุ 25 กรัม 
คุณลกัษณะ 
1.  เป็นยาผง  สาํหรับผสมอาหารหรือละลายนํ้าใหส้ตัวกิ์น ใน 100 กรัม ประกอบดว้ย 
  ซลัฟาไดเมททอ็กซินโซเดียม  ไม่นอ้ยกวา่  2.8  กรัม 
  ไตรเมทโธพริม    ไม่นอ้ยกวา่  600  มิลลิกรัม 
2.    ตอ้งมีขอ้ความ “ใชใ้นราชการกรมปศุสตัว ์หา้มจาํหน่าย เลขท่ี........../..........”  ใชบ้นฉลากหรือภาชนะบรรจุ  
      ใหเ้ห็นเด่นชดั  (โดยระบุเลขท่ีใหต้รงตามเอกสารการจดัซ้ือ เช่น e-1/2554) 
3.   เป็นยาท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาํรับยาจากหน่วยงานราชการ 
4.   ตอ้งเป็นยาท่ีไม่มีลกัษณะของยาเส่ือมสภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 

      5.  วนัหมดอายขุองยาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีนบัจากวนัท่ีรับรอง ในกรณีท่ีไม่ระบุวนัหมดอายตุอ้งเป็นยาท่ีผลิตมาไม่เกิน   
           1 ปี นบัถึงวนัท่ีรับของ 

เง่ือนไข 
1. ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงการไดรั้บอนุญาตให ้ผลิต หรือ นาํเขา้ หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา     
     พ.ศ. 2510 
2.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาใบสาํคญัการข้ึนทะเบียนตาํรับยาท่ีเสนอ 
  (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีท่ีเป็นยาท่ีผลิตในประเทศ) 
  (ทย. 1 และ ทย.4 ในกรณีเป็นยานาํเขา้จากต่างประเทศ) 
3.  ในวนัส่งมอบ ใหแ้นบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดงัน้ี 

-  เอกสารแจง้แสดงเลขท่ีหรือลกัษณะแสดงคร้ังท่ีผลิตของยานั้น ๆ 
-  หนงัสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate  of  analysis)  ของยารุ่นการผลิตท่ีนาํมาส่งมอบจากผูผ้ลิต 
หรือ จากหน่วยงานท่ีราชการรับรอง (พร้อมหลกัฐานการรับรอง)  โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished  
product  specification  ท่ีใชเ้ป็นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนตาํรับ (แนบดว้ย) 

4.  บรรจุในภาชนะบรรจุตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอข้ึนทะเบียนตาํรับยาของราชการ (ทย. 1) 
 

3.5  ยาปฏิชีวนะพ่นแผล  ขนาดบรรจุ  211  มิลลกิรัม 
คุณลกัษณะ 
1.  เป็นยาพน่แผลสาํหรับสตัว ์ใน 211 มิลลิลิตร  ประกอบดว้ย 
  Chlortetracycline hydrochloride   ไม่นอ้ยกวา่  3  กรัม 
2.    ตอ้งมีขอ้ความ “ใชใ้นราชการกรมปศุสตัว ์หา้มจาํหน่าย เลขท่ี........../..........”  ใชบ้นฉลากหรือภาชนะบรรจุ    
     ใหเ้ห็นเด่นชดั  (โดยระบุเลขท่ีใหต้รงตามเอกสารการจดัซ้ือ เช่น e-1/2554) 
3.  ป็นยาท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาํรับยาจากหน่วยงานราชการ 
4.  ตอ้งเป็นยาท่ีไม่มีลกัษณะของยาเส่ือมสภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
5. วนัหมดอายขุองยาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีนบัจากวนัท่ีรับรอง ในกรณีท่ีไม่ระบุวนัหมดอายตุอ้งเป็นยาท่ีผลิตมาไม่เกิน 
1  
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    ปี นบัถึงวนัท่ีรับของ 
เง่ือนไข 
1.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงการไดรั้บอนุญาตให ้ผลิต หรือ นาํเขา้ หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา 

พ.ศ. 2510 
2.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาใบสาํคญัการข้ึนทะเบียนตาํรับยาท่ีเสนอ 
3. ในวนัส่งมอบ ใหแ้นบเอกสารแจง้แสดงเลขท่ีหรือลกัษณะแสดงคร้ังท่ีผลิตของยานั้น ๆ 
4.  บรรจุในภาชนะบรรจุตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอข้ึนทะเบียนตาํรับยาของราชการ (ทย. 1) 

 

กลุ่มที ่ 4  ยาถ่ายพยาธิ 
4.1 ยากาํจัดพยาธิชนิดฉีดไนโตไซนิล  ขนาดบรรจุ  50  ซีซี 
คุณลกัษณะ 
1. เป็นยาฉีดสาํหรับสตัวใ์น 1 มิลลิลิตร ประกอบดว้ย 
  Nitroxynil  ไม่นอ้ยกวา่  250  มิลลิกรัม 
2. ตอ้งมีขอ้ความ “ใชใ้นราชการกรมปศุสตัว ์หา้มจาํหน่าย เลขท่ี........../..........”  ใชบ้นฉลากหรือภาชนะบรรจุให ้
    เห็นเด่นชดั  (โดยระบุเลขท่ีใหต้รงตามเอกสารการจดัซ้ือ เช่น e-5/2552) 
3. เป็นยาท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาํรับยาจากหน่วยงานราชการ 
4. ตอ้งเป็นยาท่ีไม่มีลกัษณะของยาเส่ือมสภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
5. วนัหมดอายขุองยาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีนบัจากวนัท่ีรับรอง ในกรณีท่ีไม่ระบุวนัหมดอายตุอ้งเป็นยาท่ีผลิตมาไม่เกิน 

1 ปี นบัถึงวนัท่ีรับรอง 
เง่ือนไข 
1. ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงการไดรั้บอนุญาตให ้ผลิต หรือ นาํเขา้ หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา 

พ.ศ. 2510 
2. ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาใบสาํคญัการข้ึนทะเบียนตาํรับยาท่ีเสนอ 
  (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีท่ีเป็นยาท่ีผลิตในประเทศ) 
  (ทย. 1 และ ทย.4 ในกรณีเป็นยานาํเขา้จากต่างประเทศ) 
3. ในวนัส่งมอบ ใหแ้นบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดงัน้ี 

-  เอกสารแจง้แสดงเลขท่ีหรือลกัษณะแสดงคร้ังท่ีผลิตของยานั้น ๆ 
-  หนงัสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate  of  analysis)  ของยารุ่นการผลิตท่ีนาํมาส่งมอบจากผูผ้ลิต 
หรือ จากหน่วยงานท่ีราชการรับรอง (พร้อมหลกัฐานการรับรอง)  โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished  
product  specification  ท่ีใชเ้ป็นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนตาํรับ (แนบดว้ย) 

4.  ขนาดบรรจุในภาชนะบรรจุตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอข้ึนทะเบียนตาํรับยาของราชการ (ทย. 1) 
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4.2  ยากาํจัดพยาธิตัวกลมชนิดผง เฟนเบนดาโซล ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 4%  ขนาดบรรจุ  25  กรัม 
คุณลกัษณะ 
1. เป็นยาชนิดผงผสมอาหารสาํหรับสตัว ์ใน 1 กรัม ประกอบดว้ย  Fenbendazole  ไม่นอ้ยกวา่  40 มิลลิกรัม 
2.    ตอ้งมีขอ้ความ “ใชใ้นราชการกรมปศุสตัว ์หา้มจาํหน่าย เลขท่ี........../..........”  ใชบ้นฉลากหรือภาชนะบรรจุ

ใหเ้ห็นเด่นชดั  (โดยระบุเลขท่ีใหต้รงตามเอกสารการจดัซ้ือ เช่น e-5/2552) 
3. เป็นยาท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาํรับยาจากหน่วยงานราชการ 
4. ตอ้งเป็นยาท่ีไม่มีลกัษณะของยาเส่ือมสภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
5. วนัหมดอายขุองยาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีนบัจากวนัท่ีรับรอง ในกรณีท่ีไม่ระบุวนัหมดอายตุอ้งเป็นยาท่ีผลิตมาไม่เกิน 

1 ปี นบัถึงวนัท่ีรับของ 
             เง่ือนไข 

1.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงการไดรั้บอนุญาตให ้ผลิต หรือ นาํเขา้ หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา 
พ.ศ. 2510 

2.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาใบสาํคญัการข้ึนทะเบียนตาํรับยาท่ีเสนอ 
  (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีท่ีเป็นยาท่ีผลิตในประเทศ) 
  (ทย. 1 และ ทย.4 ในกรณีเป็นยานาํเขา้จากต่างประเทศ) 
3. ในวนัส่งมอบ ใหแ้นบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดงัน้ี 

-  เอกสารแจง้แสดงเลขท่ีหรือลกัษณะแสดงคร้ังท่ีผลิตของยานั้น ๆ 
-  หนงัสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate  of  analysis)  ของยารุ่นการผลิตท่ีนาํมาส่งมอบจากผูผ้ลิต 
หรือ จากหน่วยงานท่ีราชการรับรอง (พร้อมหลกัฐานการรับรอง)  โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished  
product  specification  ท่ีใชเ้ป็นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนตาํรับ (แนบดว้ย) 

4.  บรรจุในภาชนะบรรจุตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอข้ึนทะเบียนตาํรับยาของราชการ (ทย. 1) 
 

กลุ่มที ่ 5  ยากระตุ้น วติามิน ยาซองและอืน่ ๆ 
5.1 ยากระตุ้นเมตาโบลซ่ึิม ชนิดฉีด  ขนาดบรรจุ  30  ซีซี 
คุณลกัษณะ 
1. เป็นยาฉีดสาํหรับสตัว ์ ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบดว้ย  Sodium  salt  of  4-Dimethylamino-2-methylphenyl-

phosphinic acid ไม่นอ้ยกวา่ 200 มิลลิกรัม 
2. ตอ้งมีขอ้ความ “ใชใ้นราชการกรมปศุสตัว ์หา้มจาํหน่าย เลขท่ี........../..........”  ใชบ้นฉลากหรือภาชนะบรรจุให้

เห็นเด่นชดั  (โดยระบุเลขท่ีใหต้รงตามเอกสารการจดัซ้ือ เช่น e-5/2552) 
3. เป็นยาท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาํรับยาจากหน่วยงานราชการ 
4. ตอ้งเป็นยาท่ีไม่มีลกัษณะของยาเส่ือมสภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
5. วนัหมดอายขุองยาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีนบัจากวนัท่ีรับรอง ในกรณีท่ีไม่ระบุวนัหมดอายตุอ้งเป็นยาท่ีผลิตมาไม่เกิน 

1 ปี นบัถึงวนัท่ีรับของ 
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เง่ือนไข 
1.   ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงการไดรั้บอนุญาตให ้ผลิต หรือ นาํเขา้ หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา 

พ.ศ. 2510 
2.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาใบสาํคญัการข้ึนทะเบียนตาํรับยาท่ีเสนอ 
  (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีท่ีเป็นยาท่ีผลิตในประเทศ) 
  (ทย. 1 และ ทย.4 ในกรณีเป็นยานาํเขา้จากต่างประเทศ) 
3. ในวนัส่งมอบ ใหแ้นบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดงัน้ี 

-  เอกสารแจง้แสดงเลขท่ีหรือลกัษณะแสดงคร้ังท่ีผลิตของยานั้น ๆ 
-  หนงัสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate  of  analysis)  ของยารุ่นการผลิตท่ีนาํมาส่งมอบจากผูผ้ลิต 
หรือ จากหน่วยงานท่ีราชการรับรอง (พร้อมหลกัฐานการรับรอง)  โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished  
product  specification  ท่ีใชเ้ป็นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนตาํรับ (แนบดว้ย) 

4.  บรรจุในภาชนะบรรจุตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอข้ึนทะเบียนตาํรับยาของราชการ (ทย. 1) 
 

5.2  ยาวติามินบีรวมและ เอ ดี อ ีชนิดฉีด  ขนาดบรรจุ  100  ซีซี 
คุณลกัษณะ 
1. เป็นยาฉีดสาํหรับสตัว ์ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบดว้ย 
  วิตามิน เอ     ไม่นอ้ยกวา่  50,000  หน่วยสากล วิตามิน พีพี ไม่นอ้ยกวา่  17.5  มิลลิกรัม 
  วิตามิน ดี3    ไม่นอ้ยกวา่  10,000  หน่วยสากล วิตามิน บี6 ไม่นอ้ยกวา่    1.5  มิลลิกรัม 
  วิตามิน อี      ไม่นอ้ยกวา่         10  หน่วยสากล วิตามิน เค3 ไม่นอ้ยกวา่    1.5  มิลลิกรัม 
  วิตามิน บี1    ไม่นอ้ยกวา่        2.5  มิลลิกรัม วิตามินซี ไม่นอ้ยกวา่     25  มิลลิกรัม 
2. ตอ้งมีขอ้ความ “ใชใ้นราชการกรมปศุสตัว ์หา้มจาํหน่าย เลขท่ี........../..........”  ใชบ้นฉลากหรือภาชนะบรรจุให้

เห็นเด่นชดั  (โดยระบุเลขท่ีใหต้รงตามเอกสารการจดัซ้ือ เช่น e-5/2552) 
3. เป็นยาท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาํรับยาจากหน่วยงานราชการ 
4. ตอ้งเป็นยาท่ีไม่มีลกัษณะของยาเส่ือมสภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
5. วนัหมดอายขุองยาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีนบัจากวนัท่ีรับรอง ในกรณีท่ีไม่ระบุวนัหมดอายตุอ้งเป็นยาท่ีผลิตมาไม่เกิน 

1 ปี นบัถึงวนัท่ีรับของ 
เง่ือนไข 
1.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงการไดรั้บอนุญาตให ้ผลิต หรือ นาํเขา้ หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา 

พ.ศ. 2510 
2.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาใบสาํคญัการข้ึนทะเบียนตาํรับยาท่ีเสนอ 
  (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีท่ีเป็นยาท่ีผลิตในประเทศ) 

                           (ทย.1 และ ทย.4 ในกรณีเป็นยานาํเขา้จากต่างประเทศ) 
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3. ในวนัส่งมอบ ใหแ้นบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดงัน้ี 
-  เอกสารแจง้แสดงเลขท่ีหรือลกัษณะแสดงคร้ังท่ีผลิตของยานั้น ๆ 
-  หนงัสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate  of  analysis)  ของยารุ่นการผลิตท่ีนาํมาส่งมอบจากผูผ้ลิต 
หรือ จากหน่วยงานท่ีราชการรับรอง (พร้อมหลกัฐานการรับรอง)  โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished  
product  specification  ท่ีใชเ้ป็นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนตาํรับ (แนบดว้ย) 

 4 บรรจุในภาชนะบรรจุตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอข้ึนทะเบียนตาํรับยาของราชการ (ทย. 1) 
 

 5.3  วติามินรวมเข้มข้นและกรดอะมิโนชนิดผง  ขนาดบรรจุ  10  กรัม 
คุณลกัษณะ 
1.  เป็นวิตามินรวมเขม้ขน้และกรดอะมิโนชนิดผง  สาํหรับสตัวใ์น 1 กรัม  ประกอบดว้ย 
  Vitamin A  ไม่นอ้ยกวา่ 20,000  หน่วยสากล 
  Vitamin D3  ไม่นอ้ยกวา่   5,000  หน่วยสากล 
  Vitamin E  ไม่นอ้ยกวา่        10  มิลลิกรัม 
  Vitamin C  ไม่นอ้ยกวา่        25  มิลลิกรัม 
  Vitamin B1  ไม่นอ้ยกวา่         2  มิลลิกรัม 
  Vitamin B2  ไม่นอ้ยกวา่      4.8  มิลลิกรัม 
  Vitamin B6  ไม่นอ้ยกวา่      2.5  มิลลิกรัม 
  Vitamin B12  ไม่นอ้ยกวา่       25  ไมโครกรัม 
  Biotin   ไม่นอ้ยกวา่       10  ไมโครกรัม 
  Niacin   ไม่นอ้ยกวา่       25  มิลลิกรัม 
  Pantothenic Acid ไม่นอ้ยกวา่      7.5  มิลลิกรัม 
  Folic Acid  ไม่นอ้ยกวา่      0.5  มิลลิกรัม 
  Vitamin K3  ไม่นอ้ยกวา่              3.5  มิลลิกรัม 
  DL Methionine               ไม่นอ้ยกวา่               10  มิลลิกรัม 
  Lysine              ไม่นอ้ยกวา่         5  มิลลิกรัม 

        2.. ตอ้งมีขอ้ความ “ใชใ้นราชการกรมปศุสตัว ์หา้มจาํหน่าย เลขท่ี........../..........”  ใชบ้นฉลากหรือภาชนะ   
                บรรจุใหเ้ห็นเด่นชดั  (โดยระบุเลขท่ีใหต้รงตามเอกสารการจดัซ้ือ เช่น e-5/2552) 
           3.  เป็นยาท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาํรับยาจากหน่วยงานราชการ 
           4. ตอ้งเป็นยาท่ีไม่มีลกัษณะของยาเส่ือมสภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
           5.วนัหมดอายขุองยาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีนบัจากวนัท่ีรับรอง ในกรณีท่ีไม่ระบุวนัหมดอายตุอ้งเป็นยาท่ีผลิตมา           
              ไม่เกิน 1 ปี นบัถึงวนัท่ีรับของ 
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          เง่ือนไข 

1.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงการไดรั้บอนุญาตให ้ ผลิต หรือ นาํเขา้ หรือ ขายยา ตาม 
พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 

2.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาใบสาํคญัการข้ึนทะเบียนตาํรับยาท่ีเสนอ 
   (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีท่ีเป็นยาท่ีผลิตในประเทศ) 
   (ทย. 1 และ ทย.4 ในกรณีเป็นยานาํเขา้จากต่างประเทศ) 

3. ในวนัส่งมอบ ใหแ้นบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดงัน้ี 
  -  เอกสารแจง้แสดงเลขท่ีหรือลกัษณะแสดงคร้ังท่ีผลิตของยานั้น ๆ 
  -  หนงัสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate  of  analysis)  ของยารุ่นการผลิตท่ีนาํมาส่งมอบ
จากผูผ้ลิต หรือ จากหน่วยงานท่ีราชการรับรอง (พร้อมหลกัฐานการรับรอง)  โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม 
Finished  product  specification  ท่ีใชเ้ป็นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนตาํรับ (แนบดว้ย) 

         4.  บรรจุในภาชนะบรรจุตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอข้ึนทะเบียนตาํรับยาของราชการ (ทย. 1) 
 

            5.4  ยาทากบีชนิดขีผ้ึง้  ขนาดบรรจุ  500  กรัม 
คุณลกัษณะ 
1. เป็นยาชนิดข้ีผึ้งสาํหรับทา เคลือบรักษาแผลและป้องกนัหนอนและแมลง ส่วนประกอบสาํคญั ไดแ้ก่ 
  Clinacanthus  Nutans  ไม่นอ้ยกวา่  3% 
  Garcinia  Mangostana  ไม่นอ้ยกวา่  3% 
  Azadirachta  Indica  ไม่นอ้ยกวา่  3% 
  Choerospondias  Axillaris ไม่นอ้ยกวา่  2% 
  Pinus  Kesiya     ไม่นอ้ยกวา่  2% 
  Sulfur    ไม่นอ้ยกวา่  2% 
2.    ตอ้งมีขอ้ความ “ใชใ้นราชการกรมปศุสตัว ์หา้มจาํหน่าย เลขท่ี........../..........”  ใชบ้นฉลากหรือภาชนะบรรจุ
ใหเ้ห็นเด่นชดั  (โดยระบุเลขท่ีใหต้รงตามเอกสารการจดัซ้ือ เช่น e-5/2552) 
3.เป็นยาท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาํรับยาจากหน่วยงานราชการ 
4.  ตอ้งเป็นยาท่ีไม่มีลกัษณะของยาเส่ือมสภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
5.วนัหมดอายขุองยาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีนบัจากวนัท่ีรับรอง ในกรณีท่ีไม่ระบุวนัหมดอายตุอ้งเป็นยาท่ีผลิตมาไม่เกิน 1 
ปี นบัถึงวนัท่ีรับรอง 
เง่ือนไข 
1. ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงการไดรั้บอนุญาตให ้ผลิต หรือ นาํเขา้ หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา 
พ.ศ. 2510 
2.  ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบสาํเนาใบสาํคญัการข้ึนทะเบียนตาํรับยาท่ีเสนอ 

             3. ในวนัส่งมอบ ใหแ้นบเอกสารแจง้แสดงเลขท่ีหรือลกัษณะแสดงคร้ังท่ีผลิตของยานั้น ๆ 
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4.  บรรจุในภาชนะบรรจุตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอข้ึน ทะเบียนตาํรับยาของราชการ (ทย. 1) 

 
5.  ระยะเวลาดําเนินการ 
                ธนัวาคม  2553  -  มีนาคม  2554 
 

6.  ระยะเวลาส่งมอบพสัดุ 
                กาํหนดส่งมอบพสัดุ 60 วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา  
 

7.  วงเงินในการจัดหา 
            งบประมาณประจาํปี 2554  จาํนวน  2,500,000  บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น) 
                                               
                                          
                                               ลงช่ือ........................................................ประธานกรรมการ 
                                                                 (นายสากล   ช่ืนกลุ) 
 
                                               ลงช่ือ.........................................................กรรมการ                         
                                                               (นางปราณี   รอดเทียน)                                                             
 
                                               ลงช่ือ.........................................................กรรมการ 
                                                              (นายศราวธุ   เขียวศรี) 
 
 
 
หมายเหตุ    สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอทราบขอ้มูลเพิ่มเติม เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1. ทางไปรษณีย ์    สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5   เลขท่ี  170  ถนนหว้ยแกว้  ตาํบลชา้งเผอืก      
                                                    อาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  50300 
                    2.  ทางโทรสาร        หมายเลข  053-217305 ,  053-892457 
                    3.  ทาง E-mail          rg05_cmi@dld.go.th 
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