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แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเองสำหรับคำขอการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

ชื่อผลิตภัณฑ์……………………………………………………………………………….………เลขรับที…่…………………………………………………… 

  ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่เป็นไปตามองค์ความรู้ดั้งเดิม (ค1) 

ประเภทข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ  การกล่าวอ้างทางสุขภาพทั่วไปหรือหน้าที่ของสารอาหาร 

 การกล่าวอ้างหน้าที่ 

 การกล่าวอ้างลดความเสี่ยงในการเกิดโรค 
 

รายการเอกสาร (สำหรับผู้รับอนุญาต) ผลการตรวจรับคำขอฯ 
(สำหรับเจ้าหน้าที ่

ม ี หน้า ม ี ไม่มี 

สารบัญ ( Table of Contents) (เรียงเอกสารตามลำดับรายการ) 
ส่วนที่ 1 เอกสารข้อมูลทั่วไปและข้อมลูผลิตภัณฑ ์
เอกสารที่ย่ืน     
1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.1)     
2. รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียน (ภาพส)ี     
3. ยาตัวอย่าง     
4. ฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ (labeling and package leaflet)     
    4.1 ฉลาก (labeling)     
    4.2 เอกสารกำกับยา (package leaflet)     
5. หนังสือรับรองต่างๆ (Certificates)     
5.1 สำเนาบัตรประชาชน (กรณสีญัชาติไทย) 
หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณตี่างด้าว) 

    

5.2สําเนาทะเบยีนบ้านรับรองจริง (กรณีสญัชาติไทย) 
หรือ สําเนาถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร (กรณีตา่งด้าว) 

    

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

    

5.4สําเนาใบอนุญาตทํางาน (กรณตี่างด้าว)     
5.5 สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (กรณีต่างดา้ว)     
5.6 หนังสือมอบอํานาจว่าเป็นผูม้อีำนาจทำการแทนผู้ยื่นคำขอ  
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณมีอบอำนาจ) * 

    

5.7 หนังสือรับรองการว่าจ้างระหว่างผู้ยื่นคำขอและผู้รบัจ้าง (กรณรีับจ้างผลิตหรือนำเข้า)     
5.8 สำเนาหนังสือจดทะเบียนเครือ่งหมายการค้า (ถ้ามี)     
5.9 กรณีที่เป็น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือวิสาหกิจชุมชน (SMCE) แนบ
หลักฐานแสดงว่าเป็นผูร้ับอนุญาตเป็น SMCs หรือ SMCE 

    

6. กรณีที่ผลิตภัณฑ์ผลิตภายในประเทศ     
6.1 คำขออนุญาตผลติตัวอย่างเพือ่ขอข้ึนทะเบียนตำรับผลติภณัฑส์มุนไพร (production 
permit) (แบบ ตย. 1) 
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6.2 สำเนาใบอนุญาตผลติ     
6.3 สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตสอดคล้องกับประเภทผลิตภณัฑ์ 
เป็นไปตามประกาศฯ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปจัจุบันและแก้ไข
เพิ่มเตมิหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา 

    

 7. กรณีที่ผลิตภัณฑ์นำหรือสั่งเขา้มาในราชอาณาจักร     
7.1คำขออนุญาตนำสั่งตัวอย่างเพือ่ขอข้ึนทะเบียนตำรับผลติภณัฑส์มุนไพร (production 
permit) (แบบ ตย.1) 

    

   7.2 สำเนาใบอนุญาตนำหรือสั่งผลิตภณัฑ์สมุนไพรเข้ามาในราชอาณาจักร     
   7.3หนังสือรับรองผลิตภัณฑ ์(certificate of pharmaceutical product; CPP หรือ  
certificate of free sale; CFS) 
ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข เกี่ยวกับหนังสือรับรองการอนุญาตให้ขายหรือการขึ้นทะเบยีนตำรับผลติภณัฑส์มุนไพร 

    

   7.4 สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตของผูผ้ลติสอดคล้องกับประเภทผลิตภณัฑ์ของ
ผู้ผลิต (GMP certificate) 

    

   7.5 หนังสือรับรองมาตรฐานสถานท่ีผลิตยาสถานท่ี (GMP Accreditation) (ถ้ามี)     
8. คำรับรองผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบยีน (Applicant Declaration)     
    8.1 หนังสือคำรับรองสำหรับผูร้ับใบสำคญัการขึ้นทะเบียนตำรับสำหรับการดำเนินการติดตาม
ความปลอดภัยจากผลติภณัฑส์มุนไพร  

    

    8.2 อื่นๆ (ถ้ามี)     
ส่วนที่ 2 เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ ์
2.1 การกล่าวอ้างทางสุขภาพทั่วไปหรือหน้าท่ีของสารอาหารหรือการกล่าวอ้างหน้าที่ 
สารบัญ     
บทสรุปโดยรวมด้านคุณภาพ 
(quality overall summary) 

    

1.ข้อมูลทั่วไป     
1.1 ช่ือผลิตภัณฑ ์     
1.2 รายละเอยีดของผลติภณัฑ์ (product description)     
1.3 รูปแบบ (dosage form)     

    1.3.1ผลวิเคราะห์คณุภาพมาตรฐาน (COA)      
    1.3.2สี (colouring agent)     
1.3.3จดหมายยืนยันแหล่งที่มาของเจลาติน (letter to verify the source of gelatin used)     

1.4 ข้อบ่งใช้หรือข้อความกล่าวอ้างของผลิตภณัฑ ์     
1.4.1 ขนาดและวิธีการใช้      

1.5 ข้อห้ามใช้ (ถ้ามี)     
1.6 คำเตือนหรือข้อควรระวัง (ถ้ามี)     
1.7 อันตรกิริยาระหว่างยาหรือผลติภัณฑ์อื่น (ถ้ามี)     
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1.8 อาการข้างเคียงหรืออาการไมพ่ึงประสงค์ (ถ้ามี)     
1.9 สภาวะการเก็บรักษา (storage condition)     
1.10 อายุการเก็บรักษา (shelf life)     

2. สูตรผลิตภัณฑ์ (product formula)     
2.1 สูตรส่วนประกอบของผลติภณัฑ์ต่อรุ่นการผลติ (batch manufacturing formula) 
 

    

2.1.1 สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (herbal substance)     
2.1.1.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specification)     
2.1..1.2 วิธีการวิเคราะห์ (analytical procedures)      

2.1.2สารปรุงแต่ง (excipients)     
2.1.2.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specifications)     
2.1.2.2สารปรุงแต่งที่เป็นสารชนิดใหม่ (novel excipients )     

2.2กระบวนการผลิต (manufacturing process)      
2.3 การควบคุมผลิตภณัฑ์ (control of finished product)     

2.3.1ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภณัฑ์ (finish product specifications)     
2.3.2การตรวจลักษณะเฉพาะของสารเจือปน (characterization of impurities)     

2.4 สารมาตรฐานหรือวัสดมุาตรฐาน (reference standards or materials)      
2.5ระบบปิดของภาชนะบรรจุ (container closure system)     
2.6 ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภณัฑ์ (stability data)     

2.2 การกล่าวอ้างลดความเสี่ยงในการเกิดโรค 
สารบัญ     
บทสรุปโดยรวมด้านคุณภาพ(quality overall summary)     
วัตถุดิบสมุนไพร (herbal substance)     
1. ข้อมูลทั่วไป     

1.1 วัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (herbal substance)     
1.2 การเรียกช่ือพืช/สูตรผลิตภัณฑ์ในตำรับ (nomenclature)     
1.3 คุณสมบตัิทั่วไป (general properties)     

2. การผลติ (manufacture)      
3. การตรวจลักษณะเฉพาะ (characterization)      
4. การควบคุมวัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคญั (control of herbal substance)     

4.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specification)     
4.2 วิธีการวิเคราะห์ (analytical procedures)      
4.3 การตรวจสอบความถ ูกต ้องของว ิธ ีการว ิ เคราะห ์ ( validation of analytical 

procedures) 
    

4.4 การวิเคราะห์การผลิตแต่ละรุน่ (batch analyses)     
4.5 การชี้แจงเหตุผลของข้อกำหนดเฉพาะ (justification of specification)      

5. สารมาตรฐานหรือวัสดมุาตรฐาน (reference standards or materials)     
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6. ระบบปิดของภาชนะบรรจุ (container closure system)      
7. ความคงสภาพ (stability)     
ผลิตภัณฑ์สมนุไพร (herbal product)     
1. ลักษณะของผลิตภณัฑส์มุนไพรและส่วนประกอบ (description and composition of the 
herbal product) 

    

2. การพัฒนาทางเภสัชกรรม (pharmaceutical development)     
2.1 ส่วนประกอบของผลติภณัฑ์สมุนไพร (components of the herbal product)     

2.1.1สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (herbal substance)      
2.1.2 สารปรุงแต่ง (excipients)     

2.2 ผลิตภณัฑส์มุนไพร (herbal product)     
2.2.1 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ (physicochemical properties)     

2.3 การพัฒนากระบวนการผลติ (manufacturing process development)     
2.4 ระบบปิดของภาชนะบรรจุ (container closure system)     
2.5 คุณสมบตัิทางจุลชีววิทยา (microbiological attributes)     
2.6 ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ (compatibility)     

3. การผลติ(manufacture)     
3.1 ผู้ผลิต (Manufacturer)     
3.2 สูตรผลิตภัณฑต์่อรุ่นการผลิต (batch formula)     
3.3 คำอธิบายกระบวนการผลติและวิธีควบคุมกระบวนการการผลติ(description of 

manufacturing process and process controls) 
    

3.4 การควบคุมขั้นตอนการผลติทีส่ำคัญและสารมัธยันตร์ (controls of critical steps 
and intermediates) 

    

3.5 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต และ/หรือการประเมินผล (process 
validation and/or evaluation) 

    

4. การควบคุมสารปรุงแต่ง (control of excipients)     
4.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specifications)     
4.2 วิธีการวิเคราะห์ (analytical procedures)     
4.3 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ (validation of analytical)     
4.4 คำช้ีแจงเหตุผลเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะ (justification of specifications)     
4.5 สารปรุงแต่งที่เป็นสารชนิดใหม่ (novel excipients )      

5. การควบคุมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (control of herbal product)     
5.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specification(s))     
5.2 วิธีการวิเคราะห์ (analyticalprocedures)     
5.3 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ (validation of analytical 

procedures) 
    

5.4 การวิเคราะหร์ุ่นการผลติ (batch analyses)     
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5.5 การตรวจลักษณะเฉพาะของสารเจือปน (characterization of impurities)     
5.6 การชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะ; (justification of specification(s))     

6. สารมาตรฐานหรือวัสดมุาตรฐาน (reference standards or materials)      
7. ระบบปิดของภาชนะบรรจุ (container closure system )     
8. ความคงสภาพ (stability)     
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานทีแ่สดงข้อมูลด้านความปลอดภัยและ/หรือข้อมูลที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก (non-clinical study) 
1.เอกสารหลักฐานประวัติการใช้สมุนไพรนั้นในมนุษย ์     

1.1 ตำรายาองค์ความรู้ดั้งเดมิ/เภสัชตำรับและโมโนกราฟ/ ตำราหรอืวารสารทีใ่ช้เป็น
เอกสารอ้างอิง 

    

1.2 ข้อมูลจากวารสารวิชาการ (bibliographic) /ข้อมูลตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกำหนด (ถ้ามี) 

    

2. เอกสารแสดงความเทียบเท่ากบัองค์ความรู้ดั้งเดมิ     
3. เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)     
ส่วนที่ 4 เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลด้านประสิทธิภาพ 
4.1 การกล่าวอ้างทางสุขภาพทั่วไปหรือหน้าท่ีของสารอาหาร 
1. เอกสารหลักฐานที่ใช้สนับสนุนข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ      

1.1 ข้อบ่งใช้หรือสรรพคณุโดยทั่วไป เอกสารหลักฐานอย่างน้อย 1 อย่าง ดังนี้     
1.1.1 ตำราที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น ตำราอ้างอิงเภสัชตำรับ 

โมโนกราฟ และวารสารทางวิทยาศาสตร์ 
    

1.1.2 ข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตรจ์ากองค์กรวิทยาศาสตรต์่างๆ     
1.1.3 ข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตรจ์ากหน่วยงานกำกับดูแล     
1.1.4 เอกสารประวตัิการใช้ เช่น ตำราองค์ความรู้ดั้งเดมิ เอกสารทีต่ีพิมพ์จาก

นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญทีร่ายงานการใช้แบบดั้งเดิมของสารประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 
    

4.2 การกล่าวอ้างหน้าที่ 
1. เอกสารหลักฐานที่ใช้สนับสนุนข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ      

1.1 ข้อบ่งใช้หรือสรรพคณุโดยทั่วไป      
1.1.1 ข้อมูลหลักฐานต่อไปนี้อย่างน้อย1อย่าง     

1) ข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพดีจากการศึกษาในมนุษย์      
2) รายงานกลุ่มผู้ป่วยหรือรายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เกีย่วข้อง

(case series or reports of relevant expert committees) 
    

3) ตำราที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น ตำราที่ใช้สำหรับ
อ้างอิง เภสัชตำรับ โมโนกราฟ 

    

4) ข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์จากองค์กรวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ     
5) ข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานกำกับดูแล     

1.1.2 ข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนี้อย่างน้อย 1 อย่าง     
1) ข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง     
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2) เอกสารประวตัิการใช้ เช่น ตำราองค์ความรู้ดั้งเดิม เอกสารที่ตีพิมพ์จาก
นักวิชาการหรือผูเ้ชี่ยวชาญที่รายงานการใช้แบบดั้งเดิมของสารประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 

    

3) ข้อมูลหลักฐานจากการทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์     
4) ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์เผยแพร่     

1.2 ข้อบ่งใช้หรือสรรพคณุ แบบเฉพาะเจาะจง     
1.2.1 การศึกษาในมนุษย์ท่ีเป็นการศึกษาเชิงสังเกต (observational human 

studies) หรือ การศึกษาแบบทดลอง (intervention human studies) ที่มีการออกแบบอย่างดี 
(well-designed human intervention study) ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการ
ยอมรับ และมผีลการศึกษาที่มีนัยสำคัญทางสถติิ 

    

1.2.2 ข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนี้อย่างน้อย 1 อย่าง     
1) ตำราที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เช่น เภสัชตำรับ โมโน

กราฟ 
    

2) ข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์จากองค์กรวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ     
3) ข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานกำกับดูแล     
4) ข้อมูลหลักฐานจากการทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ หรือ

meta-analysis 
    

5) ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์เผยแพร่     
4.3 การกล่าวอ้างลดความเสี่ยงในการเกิดโรค 
1. บทสรุปการศึกษาด้านประสิทธิภาพ      

1.1 ข้อมูลภาพรวมการศึกษาทางคลินิก (clinical overview)     
1.2 บทสรุปของข้อมูลชีวเภสัชกรรมและวิธีการวิเคราะห์ที ่เกี ่ยวข้อง (summary of 

biopharmaceutics and associated analytical methods) 
    

1.3 บทสร ุปของข ้อม ูลการศ ึกษาเภส ัชว ิทยาทางคล ิน ิก ( summary of clinical 
pharmacology studies) 

    

1.4 บทสรุปของข้อมูลด้านประสิทธิภาพทางคลินิก (summary of clinical efficacy)      
1.5บทสรุปของข้อมูลด้านความปลอดภัยทางคลินิก (summary of clinical safety)     
1.6 เอกสารอ้างอิง (references)     

2. เอกสารหลักฐานที่ใช้สนับสนุนข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ      
2.1 ข้อบ่งใช้หรือสรรพคณุ แบบเฉพาะเจาะจง     

2.1.1 การศึกษาในมนุษย์ท่ีเป็นการศึกษาเชิงสังเกต (observational human 
studies) หรือ การศึกษาแบบทดลอง (intervention human studies) ที่มีการออกแบบอย่างดี 
(well-designed human intervention study) ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการ
ยอมรับ และมผีลการศึกษาที่มีนัยสำคัญทางสถติิ 

    

2.1.2 ข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนี้อย่างน้อย 1 อย่าง     
1) ตำราที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น เภสัชตำรับ โมโนกราฟ     
2) ข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์จากองค์กรวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ     
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3) ข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานกำกับดูแล     
4) ข้อมูลหลักฐานจากการทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ หรือ

meta-analysis 
    

5) ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของบรษิัทที่เกี่ยวข้องทั้งตีพิมพ์และไมต่ีพิมพ์
เผยแพร่ (หากมี) 

    

 

 

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

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

                                                                                          วันที.่.................................................... 
 
 

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนตำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร    

 ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเบื้องต้น  

 

  ผ่าน  ไม่ผ่าน   รับ  ไม่รับ 

 

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

 

หมายเหตุ เอกสารฉบับสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า              
 

 

 


