






















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ: จัดซื้อยาจ านวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566 
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 12,657,570.68 บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง):  30 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน ดังนี้ 

3.1 CLOZAPINE 100 มิลลิกรัม  1,127,000 เม็ด  ราคา 1,972,250.00 บาท 
3.2 PERPHENAZINE 16 มิลลิกรัม 1,390,000 เม็ด  ราคา   1,459,500.00 บาท 
3.3 LAMOTRIGINE 100 มิลลิกรัม   103,620 เม็ด ราคา   2,624,694.60 บาท 
3.4 ESCITALOPRAM 10 มิลลิกรัม   100,604 เม็ด ราคา   3,875,266.08 บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาที่เคยซ้ือครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ          
รายการยา แหล่งที่มาของราคากลาง 

4.1 CLOZAPINE 100 มิลลิกรัม ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดราคากลางยา 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565  

4.2 PERPHENAZINE 16 มิลลิกรัม ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 

4.3 LAMOTRIGINE 100 มิลลิกรัม ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดราคากลางยา 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 

4.4 ESCITALOPRAM 10 มิลลิกรัม ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าราคากลาง 
 5.1 นางสาวพิมผกา สันธ ิ
 5.2 นางพรยุพา เตียงพัฒนะวงษ์ 
 5.3 นางสาวอนุสรา เครือนวล 
 

หมายเหตุ : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สามารถหาแหล่งที่มาของราคากลางได้ดังนี้ 
 1.  ครุภัณฑ์ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณก าหนด หากไม่มีให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด ภายใน
ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือหากไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบ
ราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง 
              2.  ถ้าเป็นยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แบ่งเป็น 
  2.1 ยาในบัญชียาหลัก ให้ใช้ราคาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากไม่มีให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หากไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบ
ราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง 
   2.2 ยานอกบัญชียาหลัก ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หากไม่มีราคาที่เคย
ซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคา
อ้างอิง 
  2.3 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หากไม่มีราคาที่เคยซื้อ 
ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง 
             3.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3.1 ฮาร์ดแวร ์ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนดเป็นราคาอ้างอิง 
   3.2 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ รวมทั้งรายการอ่ืน ๆ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไม่ได้ก าหนด ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจ้างท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง 



 
คุณลักษณะเฉพาะของยา CLOZAPINE 100 MG TAB 

 

ชื่อยา CLOZAPINE 100 MG TAB 
 

คุณสมบัติท่ัวไป 
1. รูปแบบ ยาเม็ดรับประทานชนิด เม็ด หรือ เม็ดเคลือบฟิล์ม  
2. ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา CLOZAPINE 100 MG ใน 1 เม็ด 
3. ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะปิดสนิท ป้องกันแสงและความชื้นได้                                          
4. ฉลาก ฉลากระบุชื่อยา ความแรง วันผลิต วันหมดอายุ เลขที่ผลิต   

                                  เลขทะเบียนต ารับยาไว้อย่างชัดเจน ภาชนะบรรจุ  
                                  กรณียาท่ีบรรจุในแผงยาจะต้องมี ชื่อยา ความแรง เลขท่ีผลิต   
                                  และวันเดือนปีหรือเดือนปีที่ยาหมดอายุบนแผง 

5. รหัส GPU 287731 
 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
1. Identification test ตรวจผ่าน 
2. Content Uniformity ตรวจผ่าน 
3. ปริมาณตัวยาส าคัญ 90.0 - 110.0% labeled amount of Clozapine 
4. Impurities No secondary spot of the Sample solution is larger or more intense 

than the principal spot of Standard solution A (NMT 0.5%), and the 
sum of the intensities of the secondary spots from the Sample 
solution corresponds to NMT 2.0%. 

5. Disintegration time แสดงผลการละลายของตัวยาส าคัญไมนอยกวา 85% (Q) ของปริมาณตัวยา
 ที่แจงภายในเวลา 30 นาที 

 

เงื่อนไขอ่ืน 
ผู้เสนอราคาต้องยื่นส าเนาภาพถ่ายเอกสาร รายละเอียด ดังนี้ 
 

1. เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนต ารับยาเพ่ือจ าหน่ายในประเทศไทย และส าแดง (Declare) แหล่งผลิต 
1.1 ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ได้แก ่ทย.1, ทย.3, ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแต่กรณ ี
1.2 ใบค าขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา พร้อมรายละเอียดหัวข้อการควบคุม คุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ตามที่ขึ้นทะเบียน (finish product specification) และข้อก าหนดคุณภาพของวัตถุดิบ (drug 
substance specification) กรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพ่ิมเติมจะต้องแนบเอกสาร การขอแก้ไข (ย.5) 
มาพร้อม finish product specification และ/หรือ drug substance specification 
 

2. เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยา 
 2.1 กรณียาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีเอกสารับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ดี
ในการผลิตยา PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) โดยหน่วยงาน PIC/S participating 
authorities หรือมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา  ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก าหนดขึ้นโดยมีความสอดคล้องและทัดเทียม กับหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิตยา PIC/S ในหมวดยาที่เสนอขาย ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบ โดยมีผลการรับรองถึง
วันเสนอราคา  
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