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แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเองส าหรับค าขอการขึ้นทะเบียนต ารับยาพัฒนาจากสมุนไพร 

ยาจากสมุนไพรที่พัฒนาการผลิต (modified formulation) (ข1) 
 ยาแผนไทย                      ยาแผนจีน   

ชื่อยา ……………………………………………………………………………………………………………….……… เลขรับที่ …………….…………………… 

รายการเอกสาร 
(ส าหรับ 

ผู้รับอนุญาต) 

ผลการตรวจรับ 
ค าขอฯ 

(ส าหรับเจ้าหน้าที)่ 
มี หน้า มี ไม่มี 

เอกสารข้อมูลทั่วไปและข้อมูลผลิตภัณฑ์ (ADMINISTRATIVE DATA AND PRODUCT INFORMATION) 

สารบัญ ( Table of Contents)     
เอกสารที่ย่ืน     
1. แบบค าขอขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.1)       
2. รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียน (ภาพสี)     
3. ยาตัวอย่าง      
4. ฉลากและเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์ (labeling and package leaflet)     
    4.1 ฉลาก (labeling)     
    4.2 เอกสารก ากับผลิตภัณฑ์ (package leaflet)     
5. หนังสือรับรองต่างๆ (Certificates)     
    5.1 ส าเนาบัตรประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) 
หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างด้าว) 

    

    5.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีสัญชาติไทย) 
หรือ ส าเนาถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (กรณีต่างด้าว) 

    

    5.3 ส าเนาใบรับรองแพทย์ ที่รับรองว่าไม่เป็นโรคที่ก าหนดไว้ตามประกาศฯ 
ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
โรคพิษสุราเรื้อรัง (อายุไม่เกิน 12 เดือน) 

    

    5.4 ส าเนาใบอนุญาตท างาน (กรณีต่างด้าว)     
    5.5 ส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (กรณีต่างด้าว)     
    5.6 หนังสือมอบอ านาจว่าเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนผู้ยื่นค าขอ  
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอ านาจ) 

    

    5.7 หนังสือรับรองการว่าจ้างระหว่างผู้ยื่นค าขอและผู้รับจ้าง  (กรณีรับจ้าง
ผลิตหรือน าเข้า) 

    

    5.8 ส าเนาหนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)     

    5.9 กรณีท่ีเป็น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือวิสาหกิจ
ชุมชน (SMCE) แนบหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตเป็น SMCs หรือ SMCE 

    

6. กรณีผลิตภัณฑ์ผลิตภายในประเทศ     
    6.1 ค าขออนุญาตผลิตตัวอย่างเพ่ือขอขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร   
(production permit) (แบบ ตย. 1) 
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    6.2 ส าเนาใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร     
    6.3 ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต สอดคล้องกับประเภทผลิตภัณฑ์ 
เป็นไปตามประกาศฯ เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา    
แผนปัจจุบันและแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ 
ตามกฎหมายว่าด้วยยา 

    

7. กรณีที่ลิตภัณฑ์น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร     
    7.1 ค าขออนุญาตน าสั่งตัวอย่างเพ่ือขอขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(production permit) (แบบ ตย. 1) 

    

    7.2 ส าเนาใบอนุญาตน าหรือสั่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้ามาในราชอาณาจักร     
    7.3 หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา (certificate of pharmaceutical product; 
CPP หรือ certificate of free sale; CFS)  
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับหนังสือรับรองการอนุญาตให้ขายหรือการขึ้นทะเบียน
ต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

    

    7.4 ส าเนาหนังสือรับรอง มาตรฐานการผลิตของผู้ผลิตสอดคล้องกับประเภท
ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต (GMP certificate)  
เป็นไปตามประกาศสนง. อย. เรื่อง หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนต ารับยา         
กรณีมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ 

    

   7.5 หนังสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาสถานที่ (GMP Accreditation)      
8. ค ารับรองผู้ยื่นค าขอข้ึนทะเบียน (Applicant Declaration)     
    8.1 หนังสือค ารับรองส าหรับผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ 
ส าหรับการด าเนินการติดตามความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

    

   8.2 อ่ืนๆ (ถ้ามี)     
เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (QUALITY DOCUMENT) 
สารบัญ     
1. วัตถุดิบสมุนไพร (herbal substance)     
    1.1 วัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบส าคัญ (herbal substance)     
    1.2 การเรียกชื่อพืช/สูตรผลิตภัณฑ์ในต ารับ (nomenclature)     
    1.3 คุณสมบัติทั่วไป (general properties)     
    1.4 การผลิต (manufacture)     
    1.5 เอกสารอ้างอิงหรือเอกสารข้อก าหนดมาตรฐาน (specification)     
2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (herbal product)     
    2.1 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร                            
(components of the herbal product) 

    

         2.1.1 สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบส าคัญ     
         2.1.2 สารปรุงแต่ง (excipients)     
    2.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (herbal product)     
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         2.2.1 การตรวจลักษณะเฉพาะ (characterization)     
         2.2.2 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ (physicochemical properties)     
         2.2.3 การทดสอบด้านข้อก าหนดของโลหะหนัก                         
(limit test for heavy metals) 

    

         2.2.4 การทดสอบด้านการแตกตัว (disintegration test)              
ส าหรับรูปแบบเม็ดและแคปซูล 

    

         2.2.5 การทดสอบด้านความสม่ าเสมอของน้ าหนัก                         
(test for uniformity of weight) ส าหรับรูปแบบเม็ดและแคปซูล 

    

         2.2.6 การทดสอบด้านการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค                  
(test for microbial contamination) 

    

    2.3 ผลการวิเคราะห์วัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบส าคัญ       
(certificate of analysis of active ingredient) 

    

    2.4 ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป                                 
(certificate of analysis of finished product) 

    

    2.5 ระบบภาชะบรรจุและการปิด (container system and closure)     
    2.6 ความคงสภาพ (stability)     
เอกสารหลักฐานที่แสดงข้อมูลด้านความปลอดภัยและ/หรือข้อมูลท่ีไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก  
(SAFETY: NONCLINICAL DOCUMENT) 
1. เอกสารหลักฐานประวัติการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม     
2. เอกสารแสดงความเทียบเท่ากับองค์ความรู้ดั้งเดิม     
3. เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)     
เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลด้านประสิทธิภาพ (EFFICACY : CLINICAL DOCUMENT) 
1. บทสรุปโดยภาพรวมด้านข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณด้านการรักษาตามองค์ความรู้

ดั้งเดิม 
    

2. เอกสารอ้างอิงที่สนับสนุน     
ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณด้านการรักษาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม (traditional health use)  
อย่างน้อย 1 อย่าง ดังนี้ 
1. ต ารายาองค์ความรู้ดั้งเดิมแผนไทย/แผนจีน     
2. เภสัชต ารับและโมโนกราฟ     
3. ต าราหรือวารสารที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง     
4. ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการหรือคณะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์องค์ความรู้
ดั้งเดิม จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 

    

5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)     
ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณด้านการรักษาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม (traditional treatment)  
อย่างน้อย 1 อย่าง ดังนี้ 
1. ต ารายาองค์ความรู้ดั้งเดิมแผนไทย/แผนจีน     
2. เภสัชต ารับและโมโนกราฟ     
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3. ต าราหรือวารสารที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง     
4. ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการหรือคณะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์องค์ความรู้
ดั้งเดิม จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 

    

5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)     
 
 
 

ลงนาม ................................................ ผู้ย่ืนค าขอ 

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

                                                                                          วันที.่.................................................... 
 
 
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนต ารับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร    

 ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเบื้องต้น  

 

  ผ่าน  ไม่ผ่าน   รับ  ไม่รับ 

 

                          ลงนาม ............................................................. เจา้หน้าที่ผู้ตรวจรับค าขอ 
                                                                
                                    (.............................................................) 
                                                            
                          วันที่ .................................................................. 

หมายเหตุ เอกสารฉบับส าเนา ให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า              
 

 
 


