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แบบตรวจสอบเอกสารค าขอการขึ้นทะเบียนต ารับยาตามองค์ความรู้ด้ังเดิม (ก.1) 
ส าหรับ ยาแผนไทย 5 ต ารับ ท่ีมีกัญชาเป็นส่วนประกอบและได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5  

 ยาศุขไสยาศน์  ยาแก้ลมแก้เส้น   ยาแก้โรคจิต 
 ยาแก้นอนไม่หลับและยาแก้ไข้ผอมเหลือง  ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 

 

 

ชื่อยา…………………………………………………… ............................................ .......................................................................... 
ตรวจสอบเอกสารข้อมูลทั่วไปและข้อมูลผลิตภัณฑ์ (ADMINISTRATIVE DATA AND PRODUCT INFORMATION) 

รายการเอกสาร 
* ให้เรียงเอกสารตามล าดับรายการ* 

ส าหรับ 
ผู้ขออนุญาต 

ผลการตรวจรับค าขอฯ 
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 

มี  หน้า มี ไม่มี 
เอกสารข้อมูลทั่วไป (ADMINISTRATIVE DATA)     
1. แบบค าขอขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.1)       
2. รูปถ่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ภาพสี)     
3. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร     
4. ฉลากและเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์ (labeling and package leaflet)     
    4.1 ฉลาก (labeling)     
    4.2 เอกสารก ากับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (package leaflet)     
5. ค ารับรองผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน (Applicant Declaration)     
    5.1 หนังสือค ารับรองส าหรับผู้รับอนุญาตท่ีย่ืนค าขอข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ ส าหรับการ
รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาชนิดร้ายแรง 

    

    5.2 ค ารับรองเงื่อนไขการแจ้งรายการเรียกเก็บยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิต และน าหรือส่ัง    ยา
แผนปัจจุบันแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร 

    

6. เอกสารการขออนุญาตผลิตตัวอย่างและผู้รับอนุญาตผลิต     
    6.1 ค าขออนุญาตผลิตตัวอย่างเพ่ือขอข้ึนทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (production permit)     
    6.2 ส าเนาใบอนุญาตผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร     
    6.3 ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตสอดคล้องกับประเภทผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามประกาศ
ฯ เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์
และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา (ถ้ามี)  

    

7. หนังสือมอบอ านาจ กรณีผู้ขออนุญาต ให้ผู้อ่ืนมากระท าการแทน (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)     
8. หนังสือสัญญาการว่าจ้างระหว่างผู้ย่ืนค าขอและผู้รับจ้างผลิต 
** ส่งเอกสารเฉพาะกรณีผู้ย่ืนค าขอฯ เป็นผู้ว่าจ้างให้ผู้อ่ืนผลิต** 

    

เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (QUALITY DOCUMENT)     

1. เอกสารหลักฐานแสดงแหลง่ท่ีมาของวัตถุดบิกัญชา จากแหล่งผลิตท่ีได้รับอนุญาตตามกฏหมาย     

1.1 ส าเนาใบอนุญาตผลิต(แปรรูป)ของแหล่งวัตถุดิบกัญชาซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
เฉพาะกัญชา ท่ีผลิตส าหรับใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ในประเทศ /เพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป) ท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

    

    1.2 วัตถุดิบกัญชา : ส่งข้อก าหนดมาตรฐานวัตถุดิบกัญชา ท่ีออกโดยสถานท่ีผลิต(แปรรูป)  
ซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ตามข้อ 1.1 โดยมีข้อมูลอย่างน้อย ได้แก่      
         1). ช่ือและท่ีอยู่ของแหล่งผลิตวัตถุดิบกัญชา และ เลขท่ีใบอนุญาตผลิต  
         2). ระบุชนิดของวัตถุดิบกัญชา (เช่น เปลือก ล าต้น เส้นใย ก่ิงก้าน ราก และ ใบซ่ึงไม่มียอด
หรือช่อดอกติดมาด้วย)  
         3). ช่ือสายพันธ์ุของกัญชา (ถ้ามี)  
         4). เลขท่ี/รุ่นท่ี/คร้ังท่ีผลิต  และ วันเดือนปีท่ีผลิต  
         5) การตรวจสอบเอกลักษณ์ (Identification)  ค าอธิบายลักษณะวัตถุดิบกัญชา 
และลงนามโดยผู้รับผิดชอบ  
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ลงนาม ..................................................... ผู้ยื่นค าขออนุญาต 

         (......................................................) 

          ประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) 

 วันที่ .............................................................. 
 

 
ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเบ้ืองต้น 

 
 ครบถ้วน และรับค าขอ                ไม่ครบถ้วน และคืนค าขอ 

 

ลงนาม .................................................................. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับค าขอ 
 (...............................................................) 

วันที่ ........................................................................ 
 

หมายเหตุ : 1. รับค าขอ หมายถึง รับค าขอเข้าสารบบ (เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นต่อไป) 
                   2. กรณีผู้ยื่นค าขอฯ เป็นผู้ว่าจ้างผู้อื่นผลิต หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผา่น เจ้าหน้าที่จะไมต่รวจสอบรายการเอกสาร 
                      ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลผลติภัณฑ์น้ี 

รายการเอกสาร 
ส าหรับ 

ผู้ขออนุญาต 
ผลการตรวจรับค าขอฯ 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 
ม ี  หน้า ม ี ไม่มี 

2. หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ตามข้อก าหนดมาตรฐานสมุนไพร (ถ้ามี)     
3. ข้อก าหนดมาตรฐานสารช่วยท่ีไม่ใช่สมุนไพรทุกตัว      
4. หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ตามข้อก าหนดมาตรฐานสารช่วยท่ีไม่ใช่สมุนไพร (ถ้ามี)     
5. ข้อก าหนดมาตรฐานยาส าเร็จรูป (ถ้ามี)     
6. หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ตามข้อก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพรส าเร็จรูป (ถ้ามี)     
7. ผลตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรค (ต้นฉบับ) ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรส าเร็จรูป 
ตามประกาศส านักงานคณะ กรรมการ อาหารและยา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาข้ึนทะเบียนต ารับ
ยาแผนโบราณเก่ียวกับมาตรฐานการปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์และโลหะหนัก พ.ศ. 2547 

    

8. ผลตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก (ต้นฉบับ) ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรส าเร็จรูป ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณา ข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ : ต้องไมม่ี
การปนเป้ือนของโลหะหนักโดย ตรวจพบโลหะหนัก ได้ไม่เกินปริมาณสูงสุด ดังนี้  

- สารหนู (Arsenic) ไม่เกิน 4 ส่วนในล้านส่วน (ppm.) 
- แคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 0.3 ส่วนในล้านส่วน ส่วน (ppm.) 
- ตะก่ัว (Lead) ไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน (ppm.) 

ท้ังนี้ผลการตรวจวิเคราะห์ต้องออกโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือห้องปฏิบัติการอ่ืนท่ีมีความสามารถในการทดสอบเทียบเท่ากัน 

    

 9. ผลทดสอบการแตกตัว (ถ้ามี)     
10. ผลทดสอบความสม่ าเสมอของน้ าหนัก (ถ้ามี)     
11. ผลการทดสอบความคงสภาพ (ถ้ามี)     
เอกสารหลักฐานท่ีแสดงข้อมูลด้านความปลอดภัย และข้อมูลด้านประสิทธิภาพ (ถ้ามี)     
หมายเหตุ เอกสารฉบับส าเนา ให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า                  


