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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
ใบเสนอราคายา 

 
ข้าพเจ้า ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………….เป็นผู้มีอ านาจเสนอราคาของบริษัท/หจก……………………………………………….………………………………………………… 
ช่ือบริษัท/หจก. ผูผ้ลิต/ผู้จ าหน่าย…………………………………………………………………………………………….…………………………………..ส านักงานเลขท่ี……………….…………อาคาร.......................................................
ซอย……………………………………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง………………………….........……อ าเภอ/เขต………………..………….……..จังหวัด……….………………………....รหัสไปรษณีย์............................. 
โทรศัพท์.....................………........................................................................................ โทรสาร…………………..………….………………..email :…………………………………………………….…………………………………….…
ทะเบียนการคา้เลขท่ี………..……………..…………..………เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษ…ี……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

บริษัท ขอเสนอราคายาตามรายการข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ราคาที่เสนอมาเป็นราคาสุทธิ ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งแล้ว  โดยยืนยันราคาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันท่ีส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาสืบราคายาร่วม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562 และส่งมอบยาถึงโรงพยาบาลตามเง่ือนไขระยะเวลาในใบสั่งซื้อของแต่ละแห่ง และยอมรับเงื่อนไข
การจัดสืบยาร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562 
เสนอราคายา จ านวน....................7.......................รายการ ดังน้ี 
 

 

ท่ี รายการ ขนาดบรรจุ 
ราคา/หน่วยขนาด

บรรจุ รหัส GPU ชื่อการค้า รหัส TPU หมายเหตุ 
1 Adenosine 6 mg/2 ml injection             
2 Calcium carbonate 1500 mg tablet             
3 Carvedilol 12.5 mg tablet             

4 
Fenoterol hydrobromide 1.25 mg and Ipratropium bromide 
0.5 mg solution for inhalation in 4 ml       

5 Salbutamol 0.5 % W/V in 20 ml Solution for Nebulizer             
6 Salbutamol 2.5 mg in 2.5 ml Solution for Nebulizer             
7 Sodium chloride 0.9%  W/V Irrigation 100 ml              

 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอ/เงื่อนไขของบริษัท (ท่ีจะแจ้งให้รพ.ทราบ)............................................................................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................. 

 
 
 

                                      ลงช่ือ..............................................................ผู้เสนอราคา (และประทับตราบริษัท/หจก.) 
                                                  (................................................................) 

        ต าแหน่ง................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ................................................................................กรณีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

   โทรศัพท์มือถือผู้แทนยา..................................................................กรณีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 
หมายเหตุ : ใบเสนอราคา บริษัทบรรจุใส่ซองเป็นเอกสารซองที่ 1 และปิดผนึกแยกซองออกต่างหาก ไม่ใหร้วมเอกสารอ่ืนๆ  

 
 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
เอกสารที่บริษัท/หจก.ผู้จ าหน่ายยาจะต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการ ทั้งหมด 4 ซอง 

 

ซองที่ 1 คือ ใบเสนอราคา (เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)    
1. ให้ปิดผนึกซองและลงนามก ากับหลังผนึกซอง   
2. หน้าซองเขียนว่า ใบเสนอราคาสืบราคายาร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562  

 

ซองท่ี 2 คือ เอกสารแสดงคุณภาพผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ   
ประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 
1. แบบเสนอข้อมูลยา (เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาใบค าขอขึ้นทะเบียน ทย.1 หรือ ย.1 ของยาที่เสนอราคา 
3. ส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา (ทย.2 ทย.3 ทย.4 หรือ ย.2 แล้วแตก่รณ)ี 

1) ทย.2 เป็น ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา กรณีท่ีเป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย  
(ซึ่งไดข้ึ้นทะเบียนต ารับยาก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2556) 

2) ทย.3 เป็น ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา กรณีท่ีเป็นยาที่ผลิตโดยแบ่งบรรจุ  
(ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2556) 

3)  ทย.4 เป็น ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา กรณีท่ีเป็นยาทีน่ าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร  
     (ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2556) 
4)  ย.2 เป็น ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ตั้งแตว่ันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป 

4. ใบวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Finished Product) ของผู้ผลิต ของยารุ่นที่ส่งมาเป็นตัวอย่าง 
(Certificate of Analysis : COA) 

5. ใบวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ (Raw Material) ของตัวยาส าคัญที่ใช้ในการผลิตยารุ่นที่ส่งเป็น
ตัวอย่าง ทั้งของผู้ผลิตยาและผู้ผลิตวัตถุดิบ 

6. ยาที่ขึ้นทะเบียนนานเกิน ๒ ปีตอ้งมีข้อมูลการท า long term stability  
7. ในกรณีที่ใบ certificate of analysis ที่แสดงค่า ตรวจผ่านหรือ complies ต้องแนบเอกสาร

แสดงรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์ 
8. เงื่อนไขอ่ืน 

8.1) หากคุณลักษณะเฉพาะของยาไม่ตรงตามที่คณะกรรมการก าหนด ขอให้บริษัทแนบส าเนา
เภสัชต ารับที่ใช้ในการขอขึ้นทะเบียน พร้อมลงนามรับรอง 
8.2) กรณียารูปแบบเม็ดหรือแคปซูล หากมีฉลากยาซึ่งระบุรายละเอียดเอ้ือต่อการท าเป็น     
unit dose จะน ามาใช้พิจารณาเป็นพิเศษ กรณีที่คะแนนรวมของบริษัทเท่ากัน และเสนอราคา
เท่ากัน 

 

ซองที่ 3 คือ ตัวอย่างยา  
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยา อย่างน้อย 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ขนาดบรรจุตามท่ีจะส่งมอบให้โรงพยาบาล  

ไม่มีการจัดแบ่ง แบ่งบรรจุ หากมีการจัดแบ่งในบรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่บรรจุภัณฑ์ของยานั้นๆ จะไม่รับ
พิจารณา) 
 

ซองที่ 4 คือ เอกสารเกี่ยวกับบริษัท และเอกสารส่วนคุณภาพโรงงานผลิต  
1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
2. บัญชีรายชื่อกรรมการ/ผู้จัดการ 
3. ส าเนาทะเบียนการค้า โดยบริษัทจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนการค้ามาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 



4. กรณีที่ยาผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของกระทรวงสาธารณสุข (GMP PIC/S) ในหมวดยาที่เสนอ
ขาย (ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันที่เสนอราคาและวันที่ผลิตยา) 

5. กรณีที่เป็นยาน าเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศผู้ผลิต หรือ Certificate of Pharmaceutical 
Product (ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยมีผลการรับรองถึงวันที่เสนอราคาและวันที่ผลิต
ยา) 

หมายเหตุ  
1. บริษัท จัดเตรียมเอกสารและตัวอย่างยา ซองที่ 1 , 2 , 3  และ 4 ใส่ในกล่อง 1 กล่อง  

โดยสามารถจัดส่งได้ 2 ช่องทาง คือ 
1.1) ส่งทางไปรษณีย์ ไปที่  

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยื่นซองสืบราคายาร่วมจังหวัด ปี 2562) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
อ าเภอเมืองฯ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
84000  
(งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข) 

ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ซึง่เป็นวันสุดท้ายของการรับซองสืบราคา    
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว เอกสารและตัวอย่างยาต้องส่งถึงส านักงานสาธารณสุขจังหวัด        
สุราษฎร์ธานี หากเกินก าหนด จะไม่รับเอกสารและตัวอย่างยาใดๆทั้งสิ้น 
1.2) บริษัทยื่นเอกสารสืบราคาและตัวอย่างยาด้วยตนเองท่ี  
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ภายในวันที่ 17 เมษายน  2562 เวลา 15.00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับซองสืบราคา 

2. วันที ่18-19 เมษายน 2562 พิจารณาคัดเลือกยา โดยคณะกรรมการคัดเลือกคุณภาพเวชภัณฑ์
ยา และคณะกรรมการพิจารณาผลการสืบราคาเวชภัณฑ์ยาร่วม ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  

3. ปลายเดือนเมษายน 2562 ประกาศผลการสืบราคาเวชภัณฑ์ยาร่วม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2562 ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแจ้งไปยังบริษัทผู้สืบราคาได้ หรือโทรสอบถามผลได้ที่ 
077-283703  

 
เอกสารซองที่ 1 , 2 , 3 และ 4  ให้แยกซองกันให้ชัดเจน  
เขียนหน้าซองว่าเป็นเอกสารซองที่ 1 , 2 , 3 และ 4 ส่วนเอกสารภายในซองให้ระบุ
เลขที่เอกสารพร้อมเรียงล าดับตามหมายเลข 
 
 
 
 
 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
เงื่อนไขของการจัดสืบเวชภัณฑ์ยารว่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562 

(รพศ.สุราษฎร์ธานี/รพท.เกาะสมุย/รพช.รวม 20 แห่ง) 
1. ราคาที่เสนอเป็นราคาสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าขนส่งแล้ว 
2. การเสนอตัวอย่างยาพิจารณาสืบราคายาร่วม ให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนดไว้ 

ดูรายละเอียดได้ทางเวปไซด์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี www.stpho.go.th  
3. ราคาที่เสนอยืนราคาไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ลงนามในผล

การพิจารณาสืบราคายาร่วม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562 (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562) 
4. โรงพยาบาลออกใบสั่งซื้อเอง ก าหนดระยะเวลาส่งยาถึงโรงพยาบาล ตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อของ

แต่ละแห่ง  
5. ยาที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี  
6. บริษัทต้องส่งของให้โรงพยาบาลที่สั่งซื้อโดยตรง และเก็บเงินจากโรงพยาบาลหรือตามแต่ตกลงกัน 
7. กรณียาขาด บริษัทต้องแจ้งให้โรงพยาบาลทราบทันที เมื่อได้รับค าสั่งซื้อ หากผิดเงื่อนไข          

จะพิจารณายกเลิกการสั่งซื้อ และเก็บเป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณาคัดเลือกบริษัทในครั้งต่อไป  
8. ยาที่ส่งมอบให้โรงพยาบาลต้องเป็นชื่อสามัญเดียวกัน ชื่อการค้าเดียวกัน ชนิดของบรรจุภัณฑ์และ

ขนาดบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ตรงตามที่ได้ยื่นตัวอย่างเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณา 
9. ให้ส่งยาตามปริมาณการสั่งซื้อของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ห้ามก าหนดเงื่อนไขการสั่งซื้อขั้นต่ า 
10. การส่งมอบยาให้โรงพยาบาลเป็นไปตามเงื่อนไขการเก็บรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมของยาประเภท

นั้นๆ จนถึงโรงพยาบาล เช่น Cold Chain 
11. ยาที่ส่งมอบให้โรงพยาบาล ให้แนบหนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ยารุ่นที่ตรงกับการส่งมอบของ

ผู้ผลิต หรือของหน่วยงานหรือห้องปฏิบัติการที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง (ใบวิเคราะห์ตรงกับ 
Lot.No.) 

12. ถ้าบริษัทไม่ส่งยาให้โรงพยาบาลที่สั่งซื้อ หรือท าผิดเงื่อนไขจากที่เสนอราคาไว้ จะยกเลิกการสั่งซื้อ
ยาทั้งจังหวัด 

13. บริษัทที่สืบราคาได้ให้มีบริการหลังการขาย หากมีการบริการหลังการขายที่ไม่เหมาะสม เช่น      
ไม่แจ้งยาขาด ส่งยาช้า ไม่ส่งใบวิเคราะห์มาพร้อมยา ส่งใบวิเคราะห์ผิด Lot.No. หรืออ่ืนๆ จังหวัด
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณายาของบริษัท ในการพิจารณาครั้งต่อไป 

14. ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้ผลิตหรือน าเข้า หรือผู้แทนจ าหน่ายที่ได้รับการรับรองแต่งตั้งจากผู้ผลิต 
หรือผู้น าเข้า 

15. ผลการพิจารณาคัดเลือกยาของคณะกรรมการพิจารณาผลการสืบราคายาร่วม ถือเป็นข้อยุติ 
16. กรณีท่ีบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะถือ   
     ว่าเป็นบริษัทผู้ละทิ้งงาน และจะไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งต่อไป 
17. กรณีท่ีหน่วยราชการท าการสุ่มตัวอย่างยาที่ส่งมอบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หน่วยราชการ 

จะท าหนังสือร้องขอตัวอย่าง โดยผู้ขายจะต้องส่งยาเพ่ิมอีกตามจ านวนที่หน่วยราชการส่งตรวจ
วิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่ายา
ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาการเสนอราคายา
ดังกล่าวของผู้ขายและ/หรือผู้ผลิตในครั้งต่อไป 

18. กรณีท่ีโรงพยาบาลทราบในภายหลังว่าผู้ขายแสดงหลักฐานที่เป็นเท็จทางโรงพยาบาลจะข้ึนบัญชี 
ด า (black list) ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และจะพิจารณาไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามที่โรงพยาบาล
เห็นสมควร และโรงพยาบาลจะท าการแจ้งเวียนเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ 

http://www.stpho.go.th/


19. ในกรณีที่โรงพยาบาลทราบว่ายาของบริษัทผู้ขายมีรายงานการท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่
ร้ายแรง จากเอกสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณา หยุด
หรือชะลอการสั่งใช้ยาจนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันความปลอดภัยของยาอย่างชัดเจน 

20. หากราคากลางมีการปรับลดลง ขอให้ทางบริษัทปรับลดราคาลงไม่สูงกว่าราคากลาง กรณีที่บริษัท
ไม่ปรับลดราคาลง จังหวัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่จัดซื้อ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  
แบบเสนอข้อมูลยา ส าหรับการจดัหาเวชภัณฑ์ยาร่วม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562 

เสนอยา  จ านวน……………………………รายการ 
ชื่อและที่ต้ังผู้จ าหน่าย……………………………………………………………………………………………………………..…………....………………………….…….โทร……………………….…………………..โทรสาร……………………………… 
ชื่อและที่ต้ังโรงงานผลิต/น าเข้า...……………………………………………………………………………………………………….……..………………………………โทร……………………………………………โทรสาร……………..……….……… 
กาเครื่องหมาย ลงในช่อง กรณีมีเอกสารประกอบการเสนอสืบราคายาร่วม และ X กรณีไม่มีเอกสารเสนอสืบราคายาร่วม 

 
ล าดับ 

 
ชื่อสามัญ 

 
ชื่อการค้า 

ค าขอขึ้น
ทะเบียน

ยา 
 /  X 

ใบ
ทะเบียน
ต ารับยา 
 /  X 

ใบ 
วิเคราะห์
วัตถุดิบ 
 /  X 

ใบ 
วิเคราะห์
ผลิตภัณฑ ์
 /  X 

หนังสือรับรอง 
GMP PIC/S 
โรงงานผลิต 
 /  X 

ข้อมูลกรณีศกึษา/วิจัยคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์  

ขนาด 
บรรจุภัณฑ์
ของตัวอย่าง 

จ านวน
ตัวอย่างท่ี
น ามาเสนอ 

หมาย
เหตุ 

Long term 
Stability test 
 /  X 

 

การท า
Bioequivalence 

 /  X 

             

             

             

             

             

             

             

เอกสารอื่นๆ ที่แนบมา (ใหร้ะบุ) 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………..  3……………………………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………….  4…………………………………………………………………………………………………………       
     
 

ลงช่ือ………………………………………..……………………………ผู้เสนอข้อมลู 
                                                                                            (……………………………………………………………………) 

เบอร์โทรศัพท์มือถือกรณสีอบถาม/ขอข้อมูลเพิ่มเติม.................................................................. 



 

1.คณุลักษณะเฉพาะของยา  Adenosine 6 mg/2 ml injection 
 
ชื่อยา Adenosine 6 mg/2 ml injection 

คุณสมบัติทั่วไป 
1.  รูปแบบ เป็นสารละลายปราศจากเชื้อใส ส าหรับฉีดเข้าหลอดเลือดด า 
2. ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา Adenosine 3 mg/ml ในสารละลายปริมาตร 2 ml 
3. ขนาดบรรจุ บรรจุในขวดแก้วปราศจากเชื้อ Type I  
4. ฉลาก - ชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาส าคัญ ความแรง วันที่ผลิต วนัสิ้นอายุ เลขที่ผลิต บริษัทผู้ผลิต 

และเลขทะเบียนต ารับยาไว้ชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ 
- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาส าคัญ ความแรง วันสิน้อายุ 
และเลขที่ผลิต 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
- Finished Product  

คุณสมบตัทิางเทคนิค USP 38 
1. ปริมาณตัวยาส าคัญ - 90.0-110.0% of the labeled amount of 

Adenosine 
2. Identification - ตรวจผ่านตามที่ระบุใน Finished product 

specification 
3. Bacterial endotoxins - NMT 11.62 USP Endotoxin U/mg of 

Adenosine 
4. pH - 4.5-7.5 
5. Particulate matter 
    - ขนาด ≥ 10 µm ไม่เกิน 6,000/container 
    - ขนาด ≥ 25 µm ไม่เกิน 600/container 

- ตรวจผ่านตามที่ระบุใน Finished product 
specification 

6. Chromatographic purity  - Any individual impurity: NMT 1.0% 
- Total impurity: NMT 1.5% 

7. Sterility test - ตรวจผ่านตามที่ระบุใน Finished product 
specification 

8. Volume in container - ตรวจผ่านตามที่ระบุใน Finished product 
specification 

 
- Drug Substance Specification: Adenosine 

คุณสมบตัทิางเทคนิค USP 38 
1. ปริมาณตัวยาส าคัญ - 98.0-102.0% of Adenosine (Calculated on the dried basis) 
2. Identification - ตรวจผ่าน 
3. Specific rotation - -68.0 to -72.0 



 

คุณสมบตัทิางเทคนิค USP 38 
4. Loss on drying - NMT 0.5% 
5. Residue on ignition  - NMT 0.1% 
6. Heavy metals  - NMT 10 ppm 
7. Organic impurities - Guanosine: NMT 0.1% 

- Inosine: NMT 0.1% 
- Urjdine: NMT 0.1% 
- Adenine: NMT 0.2% 
- Any individual unspecified impurity: NMT 0.1% 
- Total impurities: NMT 0.5% 

เงือ่นไขอืน่ 
ส่งเอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐานภาชนะบรรจุ ชนิดแก้ว type I  

 



2.คณุลักษณะเฉพาะของยา  Calcium carbonate 1500 mg tablet 
 

ชื่อยา Calcium carbonate 1500 mg tablet 

คุณสมบตัทิัว่ไป 
1. เป็นยาเม็ด 
2. ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ Calcium carbonate ในขนาด 1500 mg ต่อ 1 เม็ด 
3. บรรจุในภาชนะปิดสนิทหรือแผงอลูมิเนียมฟอยด์หรือ blister pack 
4. ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาส าคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่

ผลิต และเลขทะเบียนต ารับยาไว้อย่างชัดเจน 
5. ฉลากบนภาชนะบรรจุที่สัมผัสยา อย่างน้อยจะต้องระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาส าคัญ 

ความแรง วันสิ้นอายุยา และเลขที่ผลิต (lot/batch no.) 
 
คุณสมบตัทิางเทคนิค 
1.  Identification ตรวจผ่าน 
2.  ปริมาณตัวยาส าคัญ 92.5 - 107.5 % Labeled amount ของ Calcium 

carbonate 
3.  Uniformity of dosage unit ตรวจผ่าน 
4.  Dissolution  แสดงผลการละลายของตัวยาไม่น้อยกว่า  75  % ของปริมาณท่ี

ระบุไว้ ภายใน 30 นาท ี
5. Acid-neutralizing capacity ตรวจผ่าน 

 
 



3.คณุลักษณะเฉพาะของยา Carvedilol 12.5 mg tablet 

ชื่อยา Carvedilol 12.5 mg tablet  

คุณสมบตัทิัว่ไป  
1. เป็นยาเม็ด ชนิดรับประทาน  

2. ประกอบด้วยตัวยา Carvedilol 12.5 mg ใน 1 เม็ด  

3. บรรจุในแผง Aluminum foil หรือ Blister pack สามารถป้องกันแสงและความชื้นได้ 

4. บนแผง Aluminum foil หรือ Blister pack อย่างน้อยต้องระบุชื่อยาหรือ ส่วนประกอบตัวยา 

   ส าคัญ และความแรง วันสิ้นอายุ และ เลขที่ผลิต 

5. ฉลากยา บนบรรจุภัณฑ์ ระบุชื่อยาทั่วไป ส่วนประกอบของตัวยาส าคัญและความแรง วันผลิต วัน    

   หมดอายุ เลขท่ีผลิต เลขทะเบียนต ารับยาและวิธีเก็บรักษาไว้อย่างชัดเจน   

6. สามารถหักแบ่งครึ่งเม็ดได้โดยไม่เสียคุณสมบัติในการรักษา  

คุณสมบตัทิางเทคนิค 
Finished product  
1. Identification   ตรวจผ่านตามที่ระบุใน Finished Product Specification  

2. ปริมาณตัวยาส าคัญ   90.0 - 110% of the labeled amount of Carvedilol  

3. Uniformity of dosage units ตรวจผ่านตามที่ระบุใน Finished Product Specification 

4. Dissolution    แสดงผลการละลายของตัวยาไม่น้อยกว่า 80.0 % (Q ) ของ 

ปริมาณตัวยา ที่แจ้งภายในเวลา 30 นาที   

5. Impurities/Related compound 

      - any individual (specified or unspecified) substances ไม่เกิน 0.2% 

     - total impurities ไม่เกิน 1.0 % 
 



 

4.คณุลักษณะเฉพาะของยา 
Fenoterol hydrobromide 1.25 mg and Ipratropium bromide 0.5 mg solution for inhalation in 4 

ml 
 

ชื่อยา Fenoterol hydrobromide 1.25 mg and Ipratropium bromide 0.5 mg solution for 
inhalation in 4 ml 

คุณสมบัติทั่วไป 
1.  เป็นยาน้้าปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี ส้าหรับใช้กับเครื่องพ่นสูด (Nebulizer) 
2. ประกอบด้วยตัวยา Fenoterol hydrobromide 1.25 mg และ Ipratropium bromide 0.5 mg ใน

สารละลายปริมาตร 4 ml 
3. บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิท ปราศจากเชื้อแบบใช้ครั้งเดียว (unit dose)  
4. ฉลากระบุ 

- ชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาส้าคัญ ความแรง วันที่ผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต บริษัทผู้ผลิต และเลข
ทะเบียนต้ารับยาไว้ชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ 

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาส้าคัญ ความแรง วันสิ้นอายุ และเลขท่ี
ผลิต 
 

คุณสมบัติทางเทคนิคของ Finished Product  

1. Identification - ตรวจผ่านตามที่ระบุใน Finished product specification  
2. ปริมาณตัวยาส้าคัญ - 90.0-110.0 % of the labeled amount  of  

Fenoterol hydrobromide  
- 90.0-110.0 % of the labeled amount  of  

Ipratropium bromide 
3. pH - 3.0-4.0 
4. Iron -   ไม่เกิน 5 ppm 
5. Sterility test - ตรวจผ่านตาม Finished product specification 
6. Uniformity of Dosage Units  - ตรวจผ่านตาม Finished product specification 
7. volume of contents หรือ 
Extractable volume  

- ไม่น้อยกว่า 4.0 ml ต่อ vial 

 
คุณสมบัติทางเทคนิคของ finish product ข้อ 6 และข้อ 7 อาจเลือกข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ 
 
 



5.คณุลักษณะเฉพาะของยา Salbutamol 0.5 % W/V in 20 ml solution for nebulizer 

ชื่อยา Salbutamol 0.5 % W/V in 20 ml Solution for Nebulizer 

คุณสมบตัทิัว่ไป 
1. เป็นยาน้้า ปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี ส้าหรับใช้กับเครื่องพ่นสูด Nebulizer 
2. ประกอบด้วยตัวยา Salbutamol 500 mg/100 ml ปริมาตรบรรจุ 20 ml 
3. บรรจุในภาชนะปิดสนิท ป้องกันแสง 
4. ฉลากระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาส้าคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต และเลขทะเบียน   
   ต้ารับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ 
   กรณียาท่ีบรรจุในขวดยา ฉลากบนภาชนะบรรจุอย่างน้อยต้องระบุชื่อยาหรือ ส่วนประกอบตัวยาส้าคัญและ 
   ความแรง วันสิ้นอายุ และ เลขที่ผลิต 
 
คุณสมบตัทิางเทคนิค (BP 2011) 

1. Identification  : ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification  

2. Assay   : 95.0 -105.0% LA Salbutamol 

3.   pH   : 3.0-5.0 

4.  Related substances : ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification 

 

 

 

 



6.คณุลักษณะเฉพาะของยา 
Salbutamol 2.5 mg in 2.5 ml Solution for Nebulizer 

 
ชื่อยา Salbutamol 2.5 mg in 2.5 ml Solution for Nebulizer 

คุณสมบตัทิัว่ไป  
1. สารละลายใสไม่มีสี 
2. ใน 1  หลอดประกอบด้วย Salbutamol  Sulfate ปริมาณเทียบเท่ากับ Salbutamol  2.5  mg  
3. บรรจุในภาชนะบรรจุแบบ  Single  dose  container  และบรรจุในภาชนะท่ีป้องกันแสง 
4. ฉลาก  - ระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาส าคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต  

   และเลขทะเบียนต ารับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ 
 - บนภาชนะบรรจุที่สัมผัสยาอย่างน้อยต้องระบุชื่อยาหรือชื่อการค้า ส่วนประกอบ 
   และขนาดความแรงของยา  เลขที่ผลิต วันสิ้นอายุไว้อย่างชัดเจน 
 

คุณลักษณะเฉพาะ 
Finished Product specification 
1. Identification      Meet the requirement 
2. Assay     95.0 - 105.0 % LA   
3. pH     3.0-5.0 
4. Sterility test    Meet the requirement 
5. Particulate matter 

 ≥ 10 mcm   NMT 6,000 particle/container 
 ≥ 25 mcm   NMT 600 particle/container  

6. Related substance   
Salbutamol ketone  NMT 0.5 % 
Any individual impurity NMT 0.5 % 
Sum of impurity  NMT 1.0 % 

7. Uniformity of  Dosage Unit      Meet the requirement 
8. Minimum fill   Meet the requirement 

 
คุณสมบัติทางเทคนิคของ finish product ข้อ 7 และข้อ 8 อาจเลือกข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ 

 



 

 
 
 

7.คุณลักษณะเฉพาะของยา Sodium chloride 0.9%  W/V Irrigation 100 ml 

ชื่อยา Sodium chloride 0.9%  W/V Irrigation 100 ml  

คุณสมบตัทิัว่ไป  

1. รูปแบบ   เป็นสารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี   
2. ส่วนประกอบ     ประกอบด้วยตัวยา Sodium chloride 0.9%  W/V ปริมาตร 100 ml 
3. ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อแบบพลาสติกส าหรับใช้ครั้งเดียว โดยออกแบบให้ 

เปิดง่าย และเท ออกจากภาชนะได้อย่างรวดเร็วสะดวกในการจับขวด ฐานขวดเมื่อวางมี
ความมั่นคงและเมื่อเปิดขวดใช้แล้ว มีฝาเกลียวสามารถปิดกลับได้ ภาชนะท่ีใช้บรรจุต้องมี
ใบรับรองคุณภาพมาตรฐานของภาชนะบรรจุ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
หรือมาตรฐานตามต ารับยาหรือดีกว่าจากหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ของราชการ เช่น 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  กรม
วิทยาศาสตร์บริการและอ่ืนๆ หรือใบรับรองจากผู้ผลิตภาชนะบรรจุ(กรณีน าเข้า) 

4. ฉลาก             ระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาส าคัญ และความแรงในหน่วย mOsmol/L วันผลิต วัน 
หมดอายุ เลขที่ผลิต และเลขทะเบียนต ารับยาพร้อมมีข้อความค าเตือน “ห้ามใช้ส าหรับฉีด”
หรือ “not for injection “หรือข้อความที่มีความหมายที่แสดงว่ายานี้ไม่ได้ใช้ส าหรับฉีดเข้า
เส้นเลือดไว้อย่างชัดเจนบนภาชนะบรรจุภัณฑ์ 

3. คณุสมบตัทิางเทคนิค 

Finish product specification 

คุณสมบตัทิางเทคนิค USP 40 
1.ปริมาณตัวยาส าคัญ 95.0 – 105.0% of the LA. Of NaCl 
2.Identification test ตรวจผ่าน 
3.Bacterial endotoxins NMT 0.5 USP Endotoxin Units/mL 
4.pH 4.5 -7.0 
5.Iron NMT 2 ppm 
6.Sterility ตรวจผ่าน 
 

     




