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แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเองส าหรับค าขอการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
ที่อ้างอิงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ค3)ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ“มีกลุ่มสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ” 

**เฉพาะกรณีสถานผลิตในประเทศไทยและและใช้ใบกัญชา/กัญชงจากแหล่งที่ได้รับอนุญาตปลูก/แปรรูป ถูกต้องตามกฏหมายภายในประเทศไทยเท่าน้ัน** 
 

ชื่อผลิตภัณฑ์………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………… 
(ระบุค ำว่ำ ชาจากใบกัญชาหรือชาจากใบกัญชงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หำกมีช่ือเครื่องหมำยกำรค้ำ ให้ระบุต่อท้ำย) 

เอกสารข้อมูลทั่วไปและข้อมูลผลิตภัณฑ์(ADMINISTRATIVE DATA AND PRODUCT INFORMATION) 

ล า
ดับ

 รายการเอกสาร 
(เรียงเอกสำรตำมล ำดับรำยกำรและระบุเลขหน้ำเอกสำรทุกหน้ำ) 

ผู้ขออนุญาต ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ผลตรวจ 

= มี หน้า =มี, = ไม่มี 

 ส่วนที่ 1 : เอกสารข้อมูลทั่วไป(ADMINISTRATIVE DATA)    

 สารบัญ ( Table of Contents))    

1 แบบค าขอขึน้ทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.1)      

2 ฉลากและเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์ (labeling and package leaflet)    

 2.1 ฉลำก (labeling) และ เอกสำรก ำกับผลิตภณัฑ์ (leaflet) ทุกขนำดบรรจ ุ    

 2.2 เอกสำรอ้ำงอิงที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดง ข้อควำม / รูปภำพ / เครือ่งหมำยกำรค้ำ    

3 รูปถ่ายผลิตภัณฑ์สมนุไพร (ภาพสี)    

4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร    

5 ค ารับรองผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน (Applicant Declaration)    

 5.1 หนังสือค ำรับรองส ำหรับผูร้ับอนุญำตที่ยื่นค ำขอข้ึนทะเบยีนต ำรบัยำแผนโบรำณส ำหรับกำรรำยงำนอำกำรไม่
พึงประสงค์จำกยำชนิดร้ำยแรง 

   

 5.2 หนังสือให้ควำมยินยอมเก็บรวบรวมฯ ให้เปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับกระบวนกำรยื่นค ำขออนุญำต  
ตำมพรบ. ผลติภณัฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 

   

 5.3 เฉพำะกรณีเลือกประเภท เพือ่กำรส่งออกเท่ำนั้น  ส่งเอกสำรแสดงควำมประสงค์เกี่ยวกับกำรส่งออก ดังนี้ 
 

   

    5.3.1 หนังสือแสดงควำมประสงค์จะผลิตเพ่ือกำรส่งออกเท่ำนั้น หรือเอกสำรแสดงควำมจ ำนงที่จะซื้อจำกผู้สั่งซือ้ต่ำงประเทศ
ต่ำงประเทศ 
 

   

    5.3.2 ค ำรับรองเงื่อนไขกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำเพื่อกำรส่งออก 
 

   

    5.3.3 กรณีเป็นค ำขอฯ ที่อ้ำงอิงทะเบียนที่จะหมดอำยุ :ส่งหลักฐำนแสดงปริมำณและมูลค่ำส่งออก ของทะเบียนที่อ้ำงอิง    

6 แบบแจ้งผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์สมนุไพรเพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับการขึ้นทะเบียน การแจ้งรายละเอียด หรือ
การจดแจ้ง (แบบ ตย.1) ** ใช้แบบ ยบ.8 ไปพลำงก่อนจะมีประกำศฯ ใช้แบบ ตย.1 ** 

   

7 ส าเนาใบอนุญาตผลติผลติภัณฑ์สมุนไพรในหมวดผลติภณัฑ์สมนุไพรเพื่อสุขภำพที่มีรำยกำรของรปูแบบ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรฯ ได้รับอนุญำต ตรงกับรำยกำรที่ขอ 
ตัวอย่ำง ขอรูปแบบแคปซูลแข็ง ดงันั้นในใบอนุญำตผลติ จะต้องระบรุำยกำร รูปแบบแคปซลูแข็ง เป็นต้น 

   

8 หนังสือรับรองเกี่ยวกับสถานที่ผลิต และผลิตภัณฑส์ าเร็จรูป (ถ้ำมี)    

 ส่งส ำเนำหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรผลิตสอดคล้องกับประเภทผลติภัณฑ์ที่ขอ    

9 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ย่ืนค าขอ   
 

  

 9.1 กรณีผู้ยื่นค าขอเป็น “ ผู้รับอนุญาตผลิต/น าเข้า” มอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำกระท ำกำรแทน 
    ส่งมอบอ านาจให้ผู้อื่นมากระท าการแทนผู้รับอนุญาตฯ (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำทพร้อมเอกสำรหลักฐำน) 

   

-----------------------------------หากผู้ยื่นเป็นผู้รับอนุญาตผลิต/น าเข้า (ตามข้อ 9.1) ไม่ต้องส่งเอกสารในข้อ 9.2 --------------------------------- 
 9.2 กรณีผู้ยื่นค าขอเป็น “ผู้ใด”(ผู้ใด คือ ผู้ว่ำจ้ำง ผู้อื่นผลติ หรือน ำเข้ำผลิตภณัฑส์มุนไพร) 

ส่งเอกสำรหลักฐำนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตผิู้ยื่นค ำขอ และเอกสำรหลักฐำน ดังนี ้
   

        9.2.1 หนังสือมอบอ ำนำจกรณผีู้ยื่นฯ (ผู้ใด) มอบอ ำนำจให้ผู้อืน่มำกระท ำกำรแทน(ตดิอำกรแสตมป ์30 บำทพร้อม
เอกสำรหลกัฐำน) 
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ล า
ดับ

 รายการเอกสาร 
(เรียงเอกสำรตำมล ำดับรำยกำรและระบุเลขหน้ำเอกสำรทุกหน้ำ) 

ผู้ขออนุญาต ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ผลตรวจ 

= มี หน้า =มี, = ไม่มี 

       9.2.2 หนังสือสัญญำ/หนังสือรับรองกำรว่ำจ้ำงระหว่ำงผูย้ื่นค ำขอ(ผู้ใด) และผูร้ับจ้ำง (ผูร้ับจ้ำง คือรับ
อนุญำตผลิต/น ำสั่ง ผลิตภัณฑ์) 

   

 9.2.3 ส่งเอกสำรหลักฐำนตำมคุณสมบัติของผูย้ื่นค ำขอ(ผู้ใด) เลือกเพียง 1 กรณี เท่ำน้ัน    

 กรณี 1. บุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย)    

 1.1 ส ำเนำบัตรประชำชน     

 1.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน    

 1.3 ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่ำไม่เป็นโรคที่ก ำหนดไว้ตำมประกำศฯ ได้แก่ โรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำง 
โรคติดยำเสพติดให้โทษ โรคพิษสุรำเร้ือรัง (ใบรับรองมีอำยุไม่เกิน 12 เดือน นับจำกวันที่ออก)*ใช้ส ำเนำได้ 

   

 กรณี 2 นิติบุคคล (สัญชาติไทย)    

 2.1 หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ที่เป็นประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ยำ/อำหำร     

 2.2หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลให้เป็นผู้มีอ ำนำจด ำเนินกิจกำรแทนนิติบุคคล (ติดอำกรแสตมป์ 30บำท) 
** ผู้แต่งตั้งและผู้รับกำรแต่งตั้ง ต้องมีรำยชื่ออยู่ในกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลน้ัน** 

   

 2.3 ส ำเนำบัตรประชำชน ของผูแ้ตง่ต้ัง    

 2.4ส ำเนำบัตรประชำชน ของผู้รับกำรแต่งตั้ง    

 2.5 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของผู้รับกำรแต่งตั้ง    

 2.6 ใบรับรองแพทย์ของผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้แทนนิติฯ ที่รับรองว่ำไม่เป็นโรคที่ก ำหนดไว้ตำมประกำศฯ ได้แก่ โรคเร้ือน วัณโรคใน
ระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำง โรคติดยำเสพติดให้โทษ โรคพิษสุรำเร้ือรัง (ใบรับรองมีอำยุไม่เกิน 12 เดือน นับจำกวันที่ออก)*ใช้ส ำเนำได้ 

   

 กรณี 3. บุคคลธรรมดาต่างด้าว(เอกสำรหลักฐำนมีอำยุเหลือไม่น้อยกว่ำ6เดือนก่อนวันสิ้นอำยุ)    

 3.1 ส ำเนำหนังสือเดินทำง    

 3.2 ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย     

      3.3ส่งเอกสำรหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจำกรำยกำรต่อไปนี้  
            - ใบอนุญำตท ำงำน ของคนต่ำงด้ำว / ใบอนุญำตประกอบธุรกิจตำมบัญชีสำม (14) หรือ (15) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว / -หนังสือรับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 

   

 3.4  ใบรับรองแพทย์ ที่รับรองว่ำไม่เป็นโรคที่ก ำหนดไว้ตำมประกำศฯ ได้แก่ โรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำง โรคติดยำ
เสพติดให้โทษ โรคพิษสุรำเร้ือรัง (ใบรับรองมีอำยุไม่เกิน 12 เดือน นับจำกวันที่ออก)*ใช้ส ำเนำได้* 

   

 กรณี 4. นิติบุคคลต่างด้าว(เป็นเอกสำรหลักฐำนมีอำยุเหลือไม่น้อยกว่ำ 6เดือนก่อนวันสิ้นอำยุ)    

 4.1 หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลต่ำงด้ำว     

 4.2ใบอนุญำตประกอบธุรกิจตำมบัญชีสำม (14) หรือ (15)  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว/ หรือหนังสือ
รับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 

   

 4.3หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล ต่ำงด้ำวให้เป็นผู้มีหนำที่รับผิดชอบด ำเนนิกิจกำรในประเทศไทย แทนนิติบุคคลต่ำงด้ำว(ติด
อำกรแสตมป์ 30 บำท) * ผู้แต่งตั้ง และผู้รับกำรแต่งตั้ง ต้องมีรำยชื่ออยู่ในกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลต่ำงด้ำวนั้น* 

   

 4.3.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดำ สัญชำติไทยส่งเอกสำรหลักฐำนดังนี้    

                 1)..ส ำเนำบัตรประชำชน ของผู้แต่งตั้ง     

                 2)..ส ำเนำบัตรประชำชน ของผู้รับกำรแต่งตั้ง    

                 3)..ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของผู้รับกำรแต่งตั้ง    

              4)..ใบรับรองแพทย์ของผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้แทนนติิบุคคลที่รับรองวำ่ไม่เป็นโรคที่ก ำหนดไวต้ำมประกำศฯ ได้แก ่โรคเรื้อน  
วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำง โรคติดยำเสพติดให้โทษ โรคพิษสุรำเรื้อรัง (ใบรับรองมีอำยุไม่เกิน 12 เดือน นับจำกวันทีอ่อก)*ใชส้ ำเนำได้* 

   

  4.3.2 กรณีผู้แทนนิติบุคคล เป็นบคุคลธรรมดำต่ำงด้ำว ส่งเอกสำรหลักฐำน ดังนี ้    

                   1)..ส ำเนำหนังสือเดินทำง    

 2)ใบส ำคัญถิ่นที่อยูใ่นรำชอำณำจักรไทย     

                   3) ส่งเอกสำรหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจำกรำยกำรต่อไปนี้  
- ใบอนุญำตท ำงำน ของคนต่ำงด้ำว / ใบอนุญำตประกอบธุรกิจตำมบัญชีสำม (14) หรือ (15) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว/ หนังสือรับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 

   

                     4) ใบรับรองแพทย์ ที่รับรองว่ำไม่เป็นโรคที่ก ำหนดไว้ตำมประกำศฯ ได้แก่ โรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตรำย โรค
เท้ำช้ำง โรคติดยำเสพติดให้โทษ โรคพิษสุรำเร้ือรัง (ใบรับรองมีอำยุไม่เกิน 12 เดือน นับจำกวันที่ออก)*ใช้ส ำเนำได้ 
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รายการเอกสาร 
(เรียงเอกสำรตำมล ำดบัรำยกำรพร้อมระบุเลขหน้ำเอกสำรและติดอินเด็กซ์คั่นหน้ำเอกสำร) 

ผู้ขออนุญาต ระบ ุ
 และเลขหนา้ 

ผลตรวจรับค าขอฯ 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

มี() หน้า มี (), ไม่มี (--) 

ส่วนที่ 2: เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพ (QUALITY DOCUMENT)    
สารบัญ ( Table of Contents))    
1. วัตถุดิบสมุนไพร (herbal substance)    
1.1 เอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของใบกญัชา/ใบกญัชง (ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมำด้วย)    
ส าเนาใบอนุญาตผลิต(ปลูก/แปรรูป) วัตถุดิบใบกัญชา/ใบกัญชง ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายซ่ึงยา
เสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา/กัญชง ที่ผลติส ำหรับใช้ประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ในประเทศ 
/เพื่อเป็นวัตถุดบิในกำรผลิตผลติภณัฑ์ส ำเร็จรูป  

   

1.2 เอกสารหลักฐานคุณภาพของใบกัญชา/ใบกัญชง (ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมำด้วย)    
1.2.1 ข้อก าหนดมาตรฐานใบกญัชา/ใบกัญชง ที่ออกโดยสถำนท่ีปลูกตำมข้อ2.1) 
ทีม่ีข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นอย่ำงน้อย ได้แก ่

1)ช่ือและที่อยู่ของแหล่งผลิตวตัถุดิบกัญชำ/กญัชง และ ระบเุลขท่ีใบอนุญำตผลิต  
2)ระบุช่ือ(กัญชำ/กัญชง) และส่วนที่ใช้ ( ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกตดิมำด้วย) 
3)ช่ือวิทยำศำสตร์ของกัญชำ/กัญชง และช่ือสำยพันธ์ุ 
4) เลขท่ี/รุ่นที่/ครั้งท่ีผลติ และวันเดือนปีท่ีผลติ 
5) กำรตรวจสอบเอกลักษณ์(Identification) ค ำอธิบำยลักษณะวัตถดุิบใบกัญชำ/กัญชง 

และลงนำมโดยผูร้ับผดิชอบ 

   

1.2.2 หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (certificate of analysis)ตำมข้อก ำหนดมำตรฐำน ใบ
กัญชำ/ใบกัญชง ที่ระบุในข้อ 2.2.1 ออกโดยสถำนท่ีผลิตวัตถดุิบ (ปลูก/แปรรูป) ตำมข้อ 2.1 

   

2. สมุนไพรที่ผ่านกระบวนการเตรียม (herbal preparation (HP))    
2.1 กำรเรียกช่ือพืชหรือสัตว/์สตูรผลิตภณัฑ์ในต ำรบั (nomenclature)    
2.2 กำรผลิต (manufacture)    
      2.2.1 ผู้ผลิต (manufacturer)    
      2.2.2 กระบวนกำรผลติ    
2.3 กำรควบคุมสมุนไพรทีผ่่ำนกระบวนกำรเตรียม ท่ีเป็นส่วนประกอบส ำคัญ (control of herbal 
preparation) 

   

2.3.1 ข้อก ำหนดเฉพำะ (specification(s)) 
ข้อก าหนดมาตรฐานใบกัญชา/ใบกัญชงบดหรือแปรรูปที่ออกโดยสถำนท่ีผลติ  
ทีม่ีข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นอย่ำงน้อย ได้แก ่

ระบุหัวข้อทดสอบเช่น 
 physical appearance เช่น สี กลิ่น รส ลักษณะทำงมหทรรศน์และจุลทรรศน์ 
 identification เช่น TLC, HPLC   
 heavy metal    pesticide 
 microbial contamination   
 physicochemical parameter เช่น loss on drying,total ash 

 ช่วงกำรยอมรับและวิธีวเิครำะห์ 
certificate of analysis (COA) 
 สภำวะกำรเก็บ 

 อำยุกำรเก็บ (ถ้ำมี) (อำจท ำ stability หรือระบุวัน retest date) 

   

2.3.2 รำยละเอียดวิธีวิเครำะห์ (analytical procedures)    
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3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (herbal product)    
3.1 ลักษณะของผลติภณัฑส์มุนไพร    
3.2 กระบวนกำรผลิต (manufacturing process)    
3.3 กำรควบคุมผลิตภณัฑ์ (control of finished product)    
3.3.1 ข้อก ำหนดเฉพำะของผลิตภณัฑ์ (finished product specification(s))    
ผลตรวจวเิครำะหเ์ชือ้จุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค (ต้นฉบับ) ของผลิตภณัฑ์สมนุไพรส ำเร็จรูป 
ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เร่ือง หลกัฐำนและเอกสำรประกอบกำรย่ืนขออนุญำตใชฉ้ลำกของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร และคุณภำพหรือมำตรฐำนดำ้นจุลินทรีย์ที่ท ำใหเ้กดิโรค ลงวันที่ 10 มกรำคม พ.ศ.2549  

- Staphylococcus aureus ตรวจไม่พบใน 0.1 กรมั 
- Clostridium spp. ตรวจไม่พบใน 0.1 กรมั 
- Salmonella spp. ตรวจไม่พบใน 25 กรมั 
- E. coli น้อยกว่ำ 3 ใน 1 กรมั โดยวิธีเอ็มพีเอน็ 

ทั้งนี้ผลกำรตรวจวเิครำะหต์้องออกโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025หรือห้องปฏิบัตกิำรอื่นที่มคีวำมสำมำรถในกำรทดสอบเทยีบเท่ำกัน 

   

ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิอำหำร พ.ศ. 2522 
เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่มสีำรปนเปื้อนลงวันที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2563: ตอ้งไมม่ีกำรปนเปื้อนของโลหะหนักโดย 
ตรวจพบโลหะหนัก ไดไ้มเ่กินปริมำณสูงสดุ ดังนี ้

- ตะกั่ว ไมเ่กิน 1 มก./กก. 
- แคดเมียม ไมเ่กิน 0.3 มก./กก. 
- สำรหนูท้ังหมด ไมเ่กิน 2 มก./กก.  
- ปรอท ไมเ่กิน 0.5 มก./กก. 

ทั้งนีผ้ลกำรตรวจวเิครำะห์ต้องออกโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025หรือหอ้งปฏบิัติกำรอืน่ที่มีควำมสำมำรถในกำรทดสอบเทียบเทำ่กัน 

   

3.3.2 certificate of analysis (COA) 
(กรณียื่น certificate of analysis (COA) รุ่นน ำร่อง 1-2 รุ่น หรือ รุ่นในระดับอุตสำหกรรม 1 รุ่น ให้สง่
หนังสือรับรองกำรส่งผล certificate of analysis (COA) รุ่นในระดบัอุตสำหกรรม 1 รุ่นก่อนผลิตภัณฑ์
ออกวำงตลำด) 

   

3.3.3 วิธีกำรวิเครำะห์ (analytical procedures)    

3.4 ระบบภำชนะบรรจแุละกำรปดิ (container closure system)    

3.5 ข้อมลูกำรศึกษำควำมคงสภำพของผลิตภณัฑ์ (stability data)    

หมายเหตุเอกสารฉบับส าเนา ให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า    

 
 

  
ลงนาม ................................................................ ผู้ยื่นค าขอ 
          (................................................................) 
วันที.่...................................................................... 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารค าขอ 

 
ครบถ้วน    =>รับค าขอฯ (ออกเลขรับค ำขอฯ) 
ไม่ครบถ้วน=>คืนค าขอฯ 

 
ลงนำม....................................................... เจ้ำหน้ำท่ีผูต้รวจ 
       (..........................................................) 
วันท่ี ................................................................. 

 


