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แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเองสำหรับคำขอการขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพร  

 ยาจากสมุนไพรที่ยอมรับทั่วไป (well-established herbal medicines) (ข2) 
 ยาจากสมุนไพรที่วิจัยพัฒนา (scientifically established herbal medicines) (ข3) 
 ยาจากสมุนไพรใหม่ (ข4) 

ชื่อยา ………………………………………………………………………………………………….……… เลขรบัท่ี …………….…………………………… 
 

รายการเอกสาร 
(สำหรับ 

ผู้รับอนุญาต) 

ผลการตรวจรับ 
คำขอฯ 

(สำหรับเจ้าหน้าที)่ 
มี หน้า มี หน้า 

เอกสารข้อมูลทั่วไปและข้อมูลผลิตภัณฑ์ (ADMINISTRATIVE DATA AND PRODUCT INFORMATION) 

สารบัญ  (Table of Contents)     
เอกสารที่ย่ืน     
1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.1)       
2. รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียน (ภาพสี)     
3. ยาตัวอย่าง      
4. ฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ (labeling and package leaflet)     
    4.1 ฉลาก (labeling)     
    4.2 เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ (package leaflet)     
5. หนังสือรับรองต่างๆ (Certificates)     
    5.1 สำเนาบัตรประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) 
หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างด้าว) 

    

    5.2 สําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีสัญชาติไทย) 
หรือ สําเนาถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (กรณีต่างด้าว) 

    

    5.3 สำเนาใบรับรองแพทย์ ที่รับรองว่าไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ 
ตามประกาศฯ ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง  
โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง (อายุไม่เกิน 12 เดือน) 

    

    5.4 สําเนาใบอนุญาตทํางาน (กรณีต่างด้าว)     
    5.5 สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (กรณีต่างด้าว)     
    5.6 หนังสือมอบอํานาจว่าเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ยื่นคำขอ  
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ) 

    

    5.7 หนังสือรับรองการว่าจ้างระหว่างผู้ยื่นคำขอและผู้รับจ้าง                
(กรณีรับจ้างผลิตหรือนำเข้า) 

    

    5.8 สำเนาหนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)     
    5.9 กรณีท่ีเป็น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือวิสาหกิจ     
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ชุมชน (SMCE) แนบหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตเป็น SMCs หรือ SMCE 
6. กรณีผลิตภัณฑ์ผลิตภายในประเทศ     
    6.1 คำขออนุญาตผลิตตัวอย่างเพ่ือขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(production permit) (แบบ ตย. 1) 

    

    6.2 สำเนาใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร     
    6.3 สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต สอดคล้องกับประเภท
ผลิตภัณฑ์ 
เป็นไปตามประกาศฯ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา
แผนปัจจุบันและแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ 
ตามกฎหมายว่าด้วยยา 

    

7. กรณีที่ลิตภัณฑ์นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร     
    7.1 คำขออนุญาตนำสั่งตัวอย่างเพ่ือขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์
สมุนไพร (production permit) (แบบ ตย. 1) 

    

    7.2 สำเนาใบอนุญาตนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้ามาในราชอาณาจักร     
    7.3 หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา (certificate of pharmaceutical 
product; CPP หรือ certificate of free sale; CFS)  
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับหนังสือรับรองการอนุญาตให้ขายหรือการขึ้น
ทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

    

    7.4 สำเนาหนังสือรับรอง มาตรฐานการผลิตของผู้ผลิตสอดคล้องกับ
ประเภทผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต (GMP certificate)  
เป็นไปตามประกาศสนง. อย. เรื่อง หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนตำรับยา  
กรณมีาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ 

    

    7.5 หนังสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาสถานที่  
(GMP Accreditation)  

    

8. คำรับรองผู้ยื่นคำขอข้ึนทะเบียน (Applicant Declaration)     
    8.1 หนังสือคำรับรองสำหรับผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ 
สำหรับการดำเนินการติดตามความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

    

   8.2 อ่ืนๆ (ถ้ามี)     

เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (QUALITY DOCUMENT) 

สารบัญ     
บทสรุปโดยรวมด้านคุณภาพ (quality overall summary)     
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ผลการตรวจรับ 
คำขอฯ 

(สำหรับเจ้าหน้าที)่ 
มี หน้า มี หน้า 

เนื้อหาข้อมูล (Body of Data)     
1.วัตถุดิบสมุนไพร (herbal substance)     
 1.1 วัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (herbal substance)     
   1.1.1 การเรียกชื่อพืช/สูตรผลิตภัณฑ์ในตำรับ (nomenclature)     
   1.1.2 การผลิต (manufacture)     
      1.1.2.1 ผู้ผลิต (Manufacturer)     
      1.1.2.2 คำอธิบายกระบวนการผลิตและวิธีควบคุมกระบวนการการผลิต 
(description of manufacturing process and process controls) 

    

   1.1.3 การตรวจลักษณะเฉพาะ (characterization)     
      1.1.3.1 สารเจือปน (impurities)     
    1.1.4 การควบคุมวัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (control of 
herbal substance) 

    

      1.1.4.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specification)     
      1.1.4.2 วิธีการวิเคราะห์ (analytical procedures)     
    1.1.5 ความคงสภาพ (stability)     
2. สมุนไพรที่ผ่านกระบวนการเตรียม (herbal preparation (HP))     
 2.1 วัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ     
   2.1.1 การเรียกชื่อพืช/สูตรผลิตภัณฑ์ในตำรับ (nomenclature)     
   2.1.2 สูตรโครงสร้าง (structure)     
   2.1.3 คุณสมบัติทั่วไป (general properties)     
 2.2 การผลิต (manufacture)      
   2.2.1 ผู้ผลิต (Manufacturer)     
   2.2.2 คำอธิบายกระบวนการผลิตและวิธีควบคุมกระบวนการการผลิต 
(description of manufacturing process and process controls) 

    

   2.2.3 การควบคุมวัตถุดิบ (control of materials)     
   2.2.4 การควบคุมข้ันตอนการผลิตที่สำคัญและสารมัธยันตร์         
(controls of critical steps and intermediates) 

    

   2.2.5 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตและ/หรือ         
การประเมินผล (process validation and/or evaluation) 

    

 2.3 การตรวจลักษณะเฉพาะ (characterization)     
   2.3.1 การแสดงโครงสร้างและลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ                 
(elucidation of structure and other characteristics) 
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  2.3.2 สารเจือปน (impurities)     
2.4 การควบคุมสมุนไพรที่ผ่านกระบวนการเตรียมที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ 
(control of herbal preparation) 

    

   2.4.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specification)     
   2.4.2 วิธีการวิเคราะห์ (analytical procedures)     
   2.4.3 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์               
(validation of analytical procedures) 

    

   2.4.4 การวิเคราะห์การผลิตแต่ละรุ่น (batch analyses)     
 2.5 สารมาตรฐานหรือวัสดุมาตรฐาน (reference standards or materials)     
 2.6 ระบบภาชนะบรรจุและการปิด (container system and closure)      
 2.7 ความคงสภาพ (stability)     
3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (herbal product)     
 3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและส่วนประกอบ               
(description and composition of the herbal product) 

    

 3.2 การพัฒนาทางเภสัชกรรม (pharmaceutical development)     
   3.2.1 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร                        
(components of the herbal product) 

    

     3.2.1.1 สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (herbal substance)     
     3.2.1.2 สารปรุงแต่ง (excipients)     
   3.2.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (herbal product)     
     3.2.2.1 การพัฒนาสูตรตำรับ (formulation development)     
     3.2.2.2 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและชีวภาพ           
(physicochemical and biological properties) 

    

   3.2.3 การพัฒนากระบวนการผลิต                              
(manufacturing process development) 

    

   3.2.4 ระบบภาชนะบรรจุและการปิด (container system and closure)     
   3.2.5 คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา (microbiological attributes)     
   3.2.6 ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ (compatibility)     
 3.3 การผลิต (manufacture)     
   3.3.1 สูตรผลิตภัณฑ์ต่อรุ่นการผลิต (batch formula)     
   3.3.2 คำอธิบายกระบวนการผลิตและวิธีควบคุมกระบวนการการผลิต 
(description of manufacturing process and process controls) 
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   3.3.3 การควบคุมข้ันตอนการผลิตที่สำคัญและสารมัธยันตร์         
(controls of critical steps and intermediates) 

    

   3.3.4 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต และ/หรือการ
ประเมินผล (process validation and/or evaluation) 

    

 3.4 การควบคุมส่วนประกอบ/สารปรุงแต่ง (control of excipients)     
   3.4.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specification)     
   3.4.2 วิธีการวิเคราะห์ (analytical procedures)     
   3.4.3 สารปรุงแต่งที่เป็นสารชนิดใหม่ (novel excipients )     
 3.5 การควบคุมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (control of herbal product)     
   3.5.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specification(s))     
   3.5.2 วิธีการวิเคราะห์ (analytical procedures)     
   3.5.3 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์               
(validation of analytical procedures) 

    

   3.5.4 การวิเคราะห์รุ่นการผลิต (batch analyses)     
   3.5.5 การตรวจลักษณะเฉพาะของสารเจือปน               
(characterization of impurities) 

    

 3.6 สารมาตรฐานหรือวัสดุมาตรฐาน (reference standards or materials)     
 3.7 ระบบภาชนะบรรจุและการปิด (container system and closure)     
 3.8 ความคงสภาพ (stability)     
   3.8.1 บทสรุปของข้อมูลความคงสภาพ                                  
(stability summary and conclusion) 

    

   3.8.2 คำรับรองกระบวนการทดสอบความคงตัวหลังได้รับอนุมัติ                      
(post approval stability protocol and stability commitment) 

    

   3.8.3 ข้อมูลความคงสภาพ (stability data)     
เอกสารหลักฐานที่แสดงข้อมูลด้านความปลอดภัยและ/หรือข้อมูลท่ีไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก  
(SAFETY: NONCLINICAL DOCUMENT) 
ข้อมูลจากวารสารวิชาการ (bibliographic) /ข้อมูลตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด (เฉพาะ ข2 ต้องมี) 

    

เอกสารข้อมูลที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก (non-clinical study reports)     
ภาพรวมของข้อมูลที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก (non-clinical overview)  
(ข2 ข3 ข4 ต้องมี) 

    

บทสรุปของข้อมูลที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก (non-clinical summary)     
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1)pharmacokinetics     
2) pharmacodynamics     
3) toxicology     
3.1) in vitro     
 genotoxicity (เฉพาะ ข3 ข4 ต้องมี)     
3.2) in vivo     
 general toxicity เช่น acute / sub-chronic / chronic                
(เฉพาะ ข3 ข4 ต้องมี) 

    

 specific toxicity เช่น reproductive, local tolerance เป็นต้น     
 genotoxicity (เฉพาะ ข3 ข4 ต้องมี)     
 carcinogenicity (ข3 ข4 ต้องมี กรณีมีสารบ่งช้ี)     
รายงานการศึกษาที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก non-clinical study reports      
1) การศึกษาอ่ืนๆ เช่น safety pharmacology     

เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลด้านประสิทธิภาพ (EFFICACY : CLINICAL DOCUMENT) 

1. ภาพรวมของข้อมูลการศึกษาทางคลินิก (clinical overview)     
2. บทสรุปของข้อมูลการศึกษาทางคลินิก (clinical summary)      
3. ตารางรายการของการศึกษาทางคลินิกทั้งหมด                          
(tabular listing of all clinical studies) 

    

4. รายงานการศึกษาทางคลินิก (clinical study reports (as requested))     
5. เอกสารอ้างอิงที่ได้รับการตีพิมพ์ (literature references)     
ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณด้านการรักษาตามข้อมูลวิทยาศาสตร์ (scientifically established treatment) 
กรณีข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณโดยท่ัวไป     
สอดคล้องกับหลักการองค์ความรู้ดั้งเดิม     
1. ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 อย่าง ดังนี้  
  - บทความวิจัยหรือการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive studies) ที่มีการ
เผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ เช่น วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่เป็นที่ยอมรับ 
  - รายงานกลุ่มผู้ป่วยหรือรายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง ที่
มีการเผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ เช่น วารสารในระดับชาติหรือ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ 
  - ตำราที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง เช่น เภสัชตำรับ หรือโมโนกราฟ 
  - เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ใช้เป็นตำราอ้างอิง 
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รายการเอกสาร 
(สำหรับ 

ผู้รับอนุญาต) 

ผลการตรวจรับ 
คำขอฯ 

(สำหรับเจ้าหน้าที)่ 
มี หน้า มี หน้า 

2. เอกสารหลักฐานสำหรับการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม อย่างน้อย 1 อย่างดังนี้   
  - ตำรายาองค์ความรู้ดั้งเดิม  
  - เภสชัตำรับและโมโนกราฟ 
  - ตำราหรือวารสารที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 

    

ไม่สอดคล้องกับหลักการองค์ความรู้ดั้งเดิม     
- บทความวิจัยหรือการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive studies) ที่มีการ
เผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ เช่น วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่เป็นที่ยอมรับ 
- รายงานกลุ่มผู้ป่วยหรือรายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง ที่มี
การเผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ เช่น วารสารในระดับชาติหรือ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ 
- ตำราที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง เช่น เภสัชตำรับ หรือโมโนกราฟ  
- เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ใช้เป็นตำราอ้างอิง 

    

กรณีข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณ แบบเฉพาะเจาะจง     
สอดคล้องกับหลักการองค์ความรู้ดั้งเดิม     
1. ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 อย่าง ดังนี้  
การศึกษาในมนุษย์ที่เป็นการศึกษาเชิงสังเกต (observational human 
studies) หรือ การศึกษาแบบทดลอง (intervention human studies) ที่มี
การออกแบบอย่างดี (well-designed human intervention study) ตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ และมีผลการศึกษาที่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติ เช่น 
- การศึกษาในมนุษย์ที่มีการออกแบบอย่างดีและเป็นการศึกษาเชิงทดลองทาง
คลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (well-designed controlled trials with 
randomization) 
- การศึกษาประเภท well-designed analytical studies จากศูนย์หรือกลุ่ม
การวิจัยมากกว่า 1 แห่ง รวมถึงการศึกษาแบบ epidemiological cohort 
และ case-control studies 
- การศึกษาประเภท multiple time series with or without intervention 
รวมถึงการศึกษาในกลุ่มประชากรภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
- ตำราที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง เช่นเภสัชตำรับหรือ โมโนกราฟ (เฉพาะกรณี
สรรพคุณสอดคล้องกับองค์ความรู้ดั้งเดิม) 

    

2. เอกสารหลักฐานสำหรับการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม อย่างน้อย 1 อย่างดังนี้   
  - ตำรายาองค์ความรู้ดั้งเดิม  
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รายการเอกสาร 
(สำหรับ 

ผู้รับอนุญาต) 

ผลการตรวจรับ 
คำขอฯ 

(สำหรับเจ้าหน้าที)่ 
มี หน้า มี หน้า 

  - เภสชัตำรับและโมโนกราฟ 
  - ตำราหรือวารสารที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 
ไม่สอดคล้องกับหลักการองค์ความรู้ดั้งเดิม     
  - บทความวิจัยหรือการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive studies) ที่มีการ
เผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ เช่น วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่เป็นที่ยอมรับ 
  - รายงานกลุ่มผู้ป่วยหรือรายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง ที่
มีการเผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ เช่น วารสารในระดับชาติหรือ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ 

    

 

 

ลงนาม ................................................ ผู้ย่ืนคำขอ 

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

                                                                                          วันที.่.................................................... 
 
 
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนตำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร    

 ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเบื้องต้น  

 

  ผ่าน  ไม่ผ่าน   รับ  ไม่รับ 

 

                          ลงนาม ............................................................. เจา้หน้าที่ผู้ตรวจรับคำขอ 
                                                                
                                    (.............................................................) 
                                                            
                          วันที่ .................................................................. 

หมายเหตุ เอกสารฉบับสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า     
          
 

 

 


