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แบบตรวจสอบเอกสำรค ำขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำตำมองค์ควำมรู้ ด้ังเดิม (ก.1/ก.2) 

ส ำหรับยำจำกสมุนไพรส ำหรับใช้ภำยนอก (รวมท้ังลูกประคบ) ท่ีมีกัญชำเป็นส่วนประกอบไม่ส ำคัญ(สำรช่วย) 
กัญชา ในที่นี้คือ วัตถุดิบกัญชา(เช่น เปลือก ล าต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก และ ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย) /สารสกัดกัญชาหรือกัญชง 

 

ช่ือยำ……………………………………………………..................................................................................................................................... 

ตรวจสอบเอกสำรข้อมูลทั่วไปและข้อมูลผลิตภัณฑ์ (ADMINISTRATIVE DATA AND PRODUCT INFORMATION) 

รำยกำรเอกสำร 
* ให้เรียงเอกสารตามล าดับรายการ* 

ส ำหรับ 
ผู้ขออนุญำต 

ผลกำรตรวจรับค  ำขอฯ 
(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 

มี  หน้ำ มี ไม่มี 
เอกสำรข้อมูลท่ัวไป (ADMINISTRATIVE DATA)     
1. แบบค ำขอขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.1)       
2. รูปถ่ำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ภำพสี)     
3. ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สมุนไพร     
4. ฉลำกและเอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์ (labeling and package leaflet)     
    4.1 ฉลาก (labeling)     
    4.2 เอกสารก ากับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (package leaflet)     
5. ค ำรับรองผู้ย่ืนค ำขอขึ้นทะเบียน (Applicant Declaration)     
    5.1 หนังสือค ารับรองส าหรับผู้รับอนุญาตท่ีย่ืนค าขอข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ ส าหรับการรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์จากยาชนิดร้ายแรง 

    

    5.2 หนังสือค ารับรองเงื่อนไขการแจ้งรายการเรียกเก็บยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิต และน าหรือส่ังยาแผน
ปัจจุบันแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร 

    

6. เอกสำรกำรขออนุญำตผลิตตัวอย่ำงและผู้รับอนุญำตผลิต     
    6.1 ค าขออนุญาตผลิตตัวอย่างเพ่ือขอข้ึนทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร     
    6.2 ส าเนาใบอนุญาตผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร     
    6.3 ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตสอดคล้องกับประเภทผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามประกาศฯ เร่ือง 
การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา (ถ้ามี)  

    

6. หนังสือมอบอ ำนำจ กรณีผู้ขออนุญาต ให้ผู้อ่ืนมากระท าการแทน (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)     
7. หนังสือสัญญำกำรว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้ยื่นค ำขอและผู้รับจ้ำงผลิต**ส่งเฉพาะกรณีผู้ยื่นค าขอฯเป็นผู้ว่าจ้างให้ผู้อ่ืนผลิต*     
เอกสำรหลักแสดงข้อมูลคุณภำพของผลิตภัณฑ์ (QUALITY DOCUMENT)     
1. เอกสำรหลักฐำนแสดงแหล่งท่ีมำของวัตถุดิบกัญชำ จำกแหล่งผลิตท่ีได้รับอนุญำตจำก อย.     

1.1 ส ำเนำใบอนุญำตผลิต (แปรรูป/สำรสกัดจำกกัญชำ/กัญชง) ของแหล่งวัตถุดิบกัญชำ  
ส าหรับใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ในประเทศ /เพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ซ่ึงยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  

    

    1.2 กรณีใช้วัตถุดิบกัญชำ : ส่งข้อก ำหนดมำตรฐำนวัตถุดิบกัญชำ ท่ีออกโดยสถานท่ีผลิต(แปรรูป)  ซ่ึง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ตามข้อ 1.1 โดยมีข้อมูลอย่างน้อย ได้แก่      
        1). ช่ือและท่ีอยู่ของแหล่งผลิตวัตถุดิบกัญชา และ เลขท่ีใบอนุญาตผลิต  
        2). ระบุช่ือชนิดของวัตถุดิบกัญชา ท่ีใช้ในการผลิตยานี้ (เช่น เปลือก ล าต้น เส้นใย ก่ิงก้าน ราก และ ใบ 
ซ่ึงไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย)  
        3). ช่ือวิทยาศาสตร์ของกัญชาและช่ือสายพันธ์ุของ (ถ้ามี)  
        4). เลขท่ี/รุ่นท่ี/คร้ังท่ีผลิต  และ วันเดือนปีท่ีผลิต  
        5) การตรวจสอบเอกลักษณ์ (Identification)  ค าอธิบายลักษณะวัตถุดิบกัญชา 

          6). ข้อก าหนดปริมำณสำรแคนนำบิไดออล (cannabidiol,CBD) แสดงในหน่วยร้อยละโดยน้ าหนัก(%w/w) 
                                         7) ข้อก าหนดปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (tetrahydrocannabinol, THC  
แสดงในหน่วยร้อยละโดยน้ าหนัก (% w/w)                                        
และลงนามโดยผู้รับผิดชอบ 
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รำยกำรเอกสำร 
ส ำหรับ 

ผู้ขออนุญำต 
ผลกำรตรวจรับค  ำขอฯ 

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 
มี  หน้ำ มี ไม่มี 

    1.3 กรณีใช้สำรสกัดกัญชำ/กัญชง:ส่งข้อก ำหนดมำตรฐำน(specification) ของสำรสกัดกัญชำ/กัญชง 
ท่ีออกโดยสถานท่ีผลิต(แปรรูป)  ซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ตามแหล่งผลิตในข้อ 1.1 โดย
มีข้อมูลอย่างน้อย ได้แก่ 

1) ช่ือและท่ีอยู่ของแหล่งผลิตวัตถุดิบกัญชา และ เลขท่ีใบอนุญาตผลิต 
2) ช่ือสารสกัด    3) เลขท่ี/รุ่นท่ี/คร้ังท่ีผลิต  และ วันเดือนปีท่ีผลิต  
4) ช่ือวัตถุดิบกัญชาท่ีน ามาใช้สกัด : ระบุเป็นช่ือวิทยาศาสตร์ และส่วนท่ีใช้ (part use) 
5) ช่ือสารท่ีใช้ในการสกัด  และ วิธีการสกัด   
6) การตรวจสอบเอกลักษณ์ (Identification)  ค าอธิบายลักษณะสารสกัด 
7) ข้อก าหนดปริมำณสำรแคนนำบิไดออล (cannabidiol, CBD) แสดงเป็นปริมาณร้อยละ 
   โดยน้ าหนัก (% w/w) 
8) ข้อก าหนดปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (tetrahydrocannabinol, THC)  
   ต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ ำหนัก (% w/w)                                       

และ ลงนามโดยผู้รับผิดชอบ 

    

2. หนังสือรับรองกำรตรวจวิเครำะห์ตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนของวัตถุดิบกัญชำหรือสำรสกัดกัญชำ/กัญชง     
    2.1 หนังสือรับรองกำรตรวจวิเครำะห์ (certificate of analysis) ออกโดยสถานที่ผลิตวัตถุดิบกัญชา 
/สารสกัดกัญชง รุ่นผลิตเดียวกับที่ระบุในข้อ 2.1 แสดงผลการตรวจตามข้อก าหนดมาตรฐาน  
ตามข้อ 1.2 (ข้อย่อย 1-5) หรือ ตามข้อ 1.3 (ข้อย่อย 1-6) ดังกล่าวข้างต้น แล้วแต่ละกรณี 

    

    2.2 หนังสือรับรองกำรตรวจวิเครำะห์ แสดงผลกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณสำร CBD และ THC  
ของวัตถุดิบกัญชา/สารสกัดกัญชง รุ่นผลิตเดียวกับท่ีระบุในข้อ 2.1  ท่ีออกโดยกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
หรือห้องปฏิบัติกำรท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 17025 หรือห้องปฏิบัติการอ่ืนท่ีมีความสามารถ
ในการทดสอบเทียบเท่ากัน 

    

3. ข้อก าหนดมาตรฐานสารช่วยท่ีไม่ใช่สมุนไพร ทุกตัว      
4. หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ตามข้อก าหนดมาตรฐานสารช่วยท่ีไม่ใช่สมุนไพร (ถ้ามี)     
5. ข้อก ำหนดมำตรฐำนยำส ำเร็จรูป      
    5.1 ข้อก าหนดมาตรฐานยาส าเร็จรูป (ถ้ามี)     
    5.2 เอกสารแสดงการค านวณหาปริมาณสาร CBD และ THC ของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
(ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วัตถุดิบกัญชา/สารสกัดจากกัญชาหรือกัญชง ต้องมีปริมาณสารแคนนาบิไดออล 
(cannabidiol, CBD) ไม่เกินร้อยละ 2.5 โดยน้ ำหนัก (% w/w) และมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
(tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ ำหนัก ( % w/w) 

    

6. หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ตามข้อก าหนดมาตรฐานยาส าเร็จรูป (ถ้ามี)     
7. ผลตรวจวิเครำะห์เชื้อจุลินทรีย์ท่ีท ำให้เกิดโรค (ต้นฉบับ) ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรส ำเร็จรูป ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนโบราณเกี่ยวกับมาตรฐาน
การปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์และโลหะหนัก พ.ศ. 2547 **กรณีเป็นยำข้ีผึ้ง ยำน้ ำมัน ได้รับกำรยกเว้น ไม่ต้องส่ง ** 

    

8. ผลตรวจวิเครำะห์โลหะหนัก (ต้นฉบับ) ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรส ำเร็จรูป ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ : ต้องไม่มีการ
ปนเป้ือนของโลหะหนักโดย ตรวจพบโลหะหนัก ได้ไม่เกินปริมาณสูงสุด ดังนี้  

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

ท้ังนี้ผลการตรวจวิเคราะห์ ต้องออกโดยกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หรือห้องปฏิบัติกำรท่ีได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน ISO/IEC 17025 หรือห้องปฏิบัติการอ่ืนท่ีมีความสามารถในการทดสอบเทียบเท่ากัน 

    

8. ผลการทดสอบความคงสภาพ (ถ้ามี)     
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ลงนาม ..................................................... ผู้ยื่นค าขออนุญาต 

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

          ประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) 

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

 
ผลกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรเบ้ืองต้น 

 
 ครบถ้วน และรับค ำขอ                ไม่ครบถ้วน และคืนค ำขอ 

 

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

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

หมายเหตุ : 1. รับค าขอ หมายถึง รับค าขอเข้าสารบบ (เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นต่อไป) 
                               2. กรณีผู้ยื่นค าขอฯ เป็นผู้ว่าจ้างผู้อื่นผลิต หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่จะไม่ตรวจสอบ   
                                  รายการเอกสารข้อมูลทั่วไปและข้อมูลผลิตภณัฑ์น้ี 
 

รำยกำรเอกสำร 
ส ำหรับ 

ผู้ขออนุญำต 
ผลกำรตรวจรับค  ำขอฯ 

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 
มี  หน้ำ มี ไม่มี 

เอกสำรหลักฐำนท่ีแสดงข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยและ/หรือข้อมูลท่ีไม่ใช่กำรศึกษำทำงคลินิก 
(Safety : non-clinic document ) และเอกสำรหลักฐำนแสดงข้อมูลด้ำนประสิทธิภำพ (Efficacy : 
clinical document) 

    

1. ส าเนาแสดงต ารายาอ้างอิงสูตรท่ีเป็นไปตามองค์ความรู้ด้ังเดิมแผนไทย / แผนจีน      
2. เอกสารวิชาการซ่ึงแสดงการใ ช้สูตรต ารับยาตามองค์ความรู้แพทย์แผนโบราณ และ/หรือ ค าช้ีแจงทาง
วิชาการตามองค์ความรู้ในการต้ังสูตรต ารับตามสูตรและสรรพคุณท่ีขอ 

    

3. เภสัชต ารับโมโนกราฟ (ถ้ามี)     
4. ต าราหรือวารสารท่ีใช้เป็นเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)     
5. ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการหรือคณะผู้เช่ียวชาญศาสตร์การแพทย์แผนไทย / แผนจีนจากหน่วยงานท่ี
ได้รับการยอมรับ (ถ้ามี) 

    

หมำยเหตุ 1. ไม่อนุญำตกำรใส่ synthetic CBD หรือ THC ในทุกกรณี  
            2.  เอกสำรฉบับส ำเนำ ให้รับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ              

    


