






 
 

                                                                                                               

เลขรับที่………………………………….. 
วันที่……………………………………… 
ลงช่ือ…………………………ผูรับคําขอ 

ตัวอยางการกรอกแบบฟอรม 
แบบ ท.ย. ๑ 

                     คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา                                                                                                         
 

      แผนปจจุบัน   ยาปราศจากเชื้อ   ยาสกัด    ยาน้ํา  ยาขี้ผึ้งหรือครีม  
     ยาชีววัตถุ    ยาเภสัชเคมีภัณฑ   ยาอื่น ๆ 
ประเภท 

  ยาผง   ยาเม็ด  และยาแคปซูล 
     แผนโบราณ    ยาผง    ยาเม็ด   ยาน้ํา   ยาอื่น ๆ 
 ลักษณะและสีของยา         เม็ดรูปกลมนูน  สีขาว  เรียบทั้งสองดาน                                                                        .      
๑.  ช่ือยา  (ก)  ช่ือยาที่ขอขึ้นทะเบียน 
         ภาษาไทย        พาราเซตามอล  ชนิดเม็ด                                                                                                           . 
         ภาษาอื่น          Paracetamol  Tablet                                                                                                                   . 
 (ข)  ช่ือยาตามตําราที่รัฐมนตรีประกาศ  เรียกวา     Acetaminophen  Tablets                                                             . 
        ตามตํารายา          USP 23, P.19                                                                                                                         . 
๒.  ตํารายา  (ดูรายละเอียดดานหลัง) 
๓.  ขนาดบรรจุ           เหมือนทะเบียนเดิม                                                                                                                                . 
๔.  วิธีใชยาโดย              การรับประทาน             ขนาดที่ใชครั้งละ  รายละเอียดตามเอกสารกํากับยา     วันละ                  ครั้ง 
๕.  วิธีวิเคราะหมาตรฐานตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ  คือ          USP 23,  P.19                                                                        . 
     (ถาใชวิธีวิเคราะหนอกตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ  ใหแนบรายละเอียดของวิธีวิเคราะหมาดวย) 
๖.  ไดแนบเอกสารมาประกอบการพิจารณา 
     (ก)  ฉลาก (ขอความเหมือนกันทุกขนาดบรรจุ) 
     (ข)  เอกสารกํากับยา ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  (ขอความเหมือนกันทุกขนาดบรรจุ) 
     (ค)  หลักฐานแสดงสรรพคุณของยาและความปลอดภัยของยาแนบมาดวย 
๗.  ช่ือสถานที่ผลิตยา           บรษิัท  เจเนอริค  ฟารมาซูติคอลส จํากัด                                                                                      . 
     อยูเลขที่         1003/5       ตรอก / ซอย                        -                             ถนน            ติวานนท                                         .     
     หมูที่               -               ตําบล / แขวง                      สวนใหญ                    อําเภอ / เขต                  เมือง                           . 
    จังหวัด                 นนทบุรี                  ประเทศ                ไทย                 โทรศัพท                                                                . 
๘.  ช่ือสถานที่แบงบรรจุ                                                                                                                                                            . 
     อยูเลขที่                          ตรอก / ซอย                                                      ถนน                                                                     .     
     หมูที่                               ตําบล / แขวง                                                            อําเภอ / เขต                                                   . 
    จังหวัด                                          ประเทศ                                             โทรศัพท                                                                . 
๙.  ช่ือสถานที่นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร                                                                                                                    . 
     อยูเลขที่                          ตรอก / ซอย                                                      ถนน                                                                     .     
     หมูที่                               ตําบล / แขวง                                                            อําเภอ / เขต                                                   . 
    จังหวัด                                          ประเทศ                                             โทรศัพท                                                                . 
๑๐. ช่ือผูรับอนุญาต    ผลิต    แบงบรรจุ    นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจัก  ผูขอขึ้นทะเบียน 
ตํารับยา       บริษัท  เจเนอริค  ฟารมาซูติคอลส                  ใบอนุญาตเลขที่        999/2546                                                         
     (ลายมือช่ือ)            นายสามัญ  ธรรมดากุล                                  ผูยื่นคําขอ 
 

UหมายเหตุU  ใสเครื่องหมาย  √  ลงในชอง    หนาขอความที่ตองการ 



ตํารับยา  แจงรายละเอียดของวัตถุอันเปนสวนประกอบในตํารับยาระบุ 
(ก) ช่ือของวัตถุตองแจงเปนชื่อยาสามัญหรือช่ือตามตําราที่รัฐมนตรีประกาศ หรือตํารับอ่ืนใด  หรือ

แจงเปนชื่อทางเคมี และระบุดวยวาเปนวัตถุที่อยูในตําราใด ฉบับที่หรือคร้ังที่พิมพของตํารา 
ดังกลาวหรือเปนวัตถุที่พบใหม 

(ข) ปริมาณของวัตถุตองแจงเปนมาตราเมตริกหรือเปนรอยละ (ในกรณีจําเปน)  ใน 

ตํารายานี้ Each  tablet  contains                                                                           (หนวย) 
มีวัตถุอันเปนสวนประกอบของยา  คือ 

ช่ือวัตถุ ช่ือและหนาทีข่องตํารายา ปริมาณ 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมือนทะเบียนเดิม 

 
 
 
 
 

 



 

 
ตัวอยางกรณท่ีีเหมือนเดิมทุกประการ 

 
 

ฉลาก…………( กลอง  ขวด แผงยา หรือ บลิสเตอร ) 
(เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ) 

 

Uชื่อยา 
 
 

ขอรับรองวาเหมือนทะเบียนเดิม 
 
 
 

(ผูรับอนุญาตผลิต /  นําสั่งยา ลงชื่อ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตัวอยางกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑขอ 3(1) – (4) 

ฉลาก…………( กลอง  ขวด แผงยา หรือ บลิสเตอร ) 
(เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ) 

 

Uชื่อยา 
 
 

ขอรับรองวาเหมือนทะเบียนเดิม  ยกเวน…………… 

เปลี่ยนแปลงเปน………..(สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเชน ชื่อยา ผูนํา
สั่ง ผูผลิต ตามหลักเกณฑ ขอ 3(1)-(4) )…………... 

 
 
 

(ผูรับอนุญาตผลิต /  นําสั่งยา ลงชื่อ ) 
 
 
 
 

 
 



 
 
 ตัวอยางกรณีเหมือนเดิมทุกประการ 

 
 

เอกสารกํากับยาภาษาไทย 
 
 

Uชื่อยา 
 
 

ขอรับรองวาเหมือนทะเบียนเดิม 
 
 
 

(ผูรับอนุญาตผลิต /  นําสั่งยา ลงชื่อ ) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ตัวอยางกรณีท่ีเปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑขอ 3(1)–(4) 

 

เอกสารกํากับยาภาษาไทย 
 
 

Uชื่อยา 
 
 

ขอรับรองวาเหมือนทะเบียนเดิม  ยกเวน…………… 

เปลี่ยนแปลงเปน………..(สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเชน ชื่อยา ผูนํา
สั่ง ผูผลิต ตามหลักเกณฑ ขอ 3(1)-(4))…………... 

 
 

(ผูรับอนุญาตผลิต /  นําสั่งยา ลงชื่อ ) 
 
 
 
 



 
 
 
 

ตัวอยางกรณีเหมือนเดิมทุกประการ 
 
 

เอกสารกํากับยาภาษาอังกฤษ 
 
 

Uชื่อยา 
 
 

ขอรับรองวาเหมือนทะเบียนเดิม 
 
 
 

(ผูรับอนุญาตผลิต /  นําสั่งยา ลงชื่อ ) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ตัวอยางกรณีท่ีเปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑขอ 3(1)–(4) 

 
 

เอกสารกํากับยาภาษาอังกฤษ 
 
 

Uชื่อยา 
 
 

ขอรับรองวาเหมือนทะเบียนเดิม  ยกเวน…………… 

เปลี่ยนแปลงเปน………..(สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเชน ชื่อยา ผูนํา
สั่ง ผูผลิต ตามหลักเกณฑ ขอ3(1)-(4) )…………... 

 
 

(ผูรับอนุญาตผลิต /  นําสั่งยา ลงชื่อ ) 
 
 
 
 



 
 

 
Uตัวอยางกรณท่ีีเหมือนเดิมทุกประการ 

 

 

 

รางแบบแผนการติดตามความปลอดภัยจากการใชยาใหม (SMP 

Protocol) และเอกสารที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอรับรองวาเหมอืนทะเบียนเดิม 
 
 
 

(ผูรับอนญุาตผลิต/นําสั่งยา ลงชื่อ) 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ตัวอยางกรณีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ ขอ 3(1)-(4) 

 

 

 

 

 

รางแบบแผนการติดตามความปลอดภัยจากการใชยาใหม (SMP 

Protocol) และเอกสารที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 

 ขอรับรองวาเหมอืนทะเบียนเดิม ยกเวน……………………… 

เปลี่ยนแปลงเปน………………(สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ไดแก ชื่อยา ผูนําสั่ง 

ผูผลิต ตามหลักเกณฑ ขอ 3(1)-(4)) 
 
 
 

(ผูรับอนญุาตผลิต/นําสั่งยา ลงชื่อ) 
 



คํารับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตํารับยาแบบถายโอนทะเบียนตํารับ (TRANSFER) 

 ขาพเจา……………………………………………..………………..ผูรับอนุญาตผลิต / นําหรือส่ังยา แผน

ปจจุบัน/ แผนโบราณ เขามาในราชอาณาจกัรในนามของ…………………………………………………………… 

ไดยื่นคําขอขึน้ทะเบยีนตํารับยาชื่อ…………………………………………………………………………………. 

เลขรับที่……………………………..ไวตอกองควบคมุยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยการอางอิง

และโอนถายเอกสารการขึ้นทะเบียนจากทะเบียนตํารับยาเดิมชื่อ…………………………………………………….. 

เลขทะเบียน………………………….ของบริษัท………………………………………………………………… 

 ขาพเจาขอรับรองวาคําขอขึ้นทะเบยีนตํารับยาของขาพเจาเหมือนกับเอกสารการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่โอน
ถายมาทุกประการ 

 [  ] โดยไมมีขอยกเวน 

 [  ] โดยขอยกเวนเฉพาะ 

  [  ] ช่ือยา เดิมคือ…………………………………………………………………………………… 

เปลี่ยนเปน……………………………………………………………………………………………………………. 

  [  ] ผูนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร เดิมคือ……………………………………….………… 

เปลี่ยนเปน……………………………………………………………………………………………………………. 

  [  ] สภาพนิติบุคคลของผูผลิตในประเทศ เดิมคือ...……………………………..………………… 

เปลี่ยนเปน………………………………………………………………………………………….…………………. 

  [  ] ผูผลิตในประเทศ (กรณีตามหลักเกณฑ ขอ๓(๔)) เดิมคือ………….…………..……………… 

เปลี่ยนเปน…………………………………………………………………………………………….………………. 

 นอกจากนี้ขาพเจาขอรับรองวา จะทําการปรับปรุงหรือแกไขขอมูลในเอกสารตางๆ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ คําสั่งหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลใชบังคับในปจจุบันใหถูกตองสมบูรณ เชน กําหนดวัน
ส้ินอายุบนฉลากยา แจงคําเตือนตามประกาศกระทรวง ฯ ฉบับใหม และขอกําหนดและการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานยาเปนตน กอนที่จะผลิตหรือนําส่ังยานี้เขามาในราชอาณาจักร 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผูรับอนุญาต 
       (………………………………………..) 
 
ลงชื่อ………………………………………..พยาน 
       (………………………………………..) 
 
ลงชื่อ………………………………………..พยาน 
       (………………………………………..) 
 
ลงชื่อ………………………………………..พนักงานเจาหนาที่ 
      (………………………………………..) 

 



 

 

 

บริษัท…………………………………….. 

วันที…่………………..เดือน…………….พ.ศ…………………. 

 

 

Uเร่ือง  อนุญาตใหอางอิงและโอนถายเอกสารทะเบยีนตํารับยา 

 

เรียน  ผูอํานวยการกองควบคุมยา 

 

 ขาพเจา…………………………………………ผูรับอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยา ฯ ในนาม

บ ริ ษั ท……………………………………………….ใ บ อ นุ ญ า ต เ ล ข ที่…………………………..

ยินยอมใหบริษัท………………………………………………….โอนถายเอกสารทะเบียนตํารับยา 

ชื่อยา……………………………………………………………..เลขทะเบียนที่………………..… 

ในการยืน่คําขอขึ้นทะเบยีนตํารับยา ชื่อยา…….…………………………………………………..…. 

เลขรับที่…………….…………………….ลงวันที…่………………………………………… 

 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

ผูรับอนุญาต 



 

 

 

 

บริษัท…………………………………….. 

วันที…่………………..เดือน…………….พ.ศ…………………. 

 

 

Uเร่ือง  อนุญาตใหผูรับอนุญาตผลิตแหงใหมอางอิงและโอนถายเอกสารทะเบียนตํารับยา 

 

เรียน  ผูอํานวยการกองควบคุมยา 

 

 ขาพเจา……………………………………..…………………ผูรับอนุญาตผลิตในนาม

บริษัท………………………………………….………….ใบอนุญาตเลขที…่………………………..

มีความประสงคจะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตยาใหสอดคลองตามหลักเกณฑ GMP ฉบับ

ใหม แตดวยขอจํากัดของสถานที่ผลิตแหงเดิมจึงจําเปนตองสรางโรงงานแหงใหม โดยขอคง

ใบอนุญาต ณ สถานที่เดิมไวดวย ขาพเจาจึงยนิยอมใหผูรับอนุญาตผลิตแหงใหมชือ่ 

บริษัท………………………..……………………………โอนถายเอกสารทะเบียนตํารับยาช่ือ

ยา……………………………………………….……………………………………..…เลขทะเบียน

ที…่……………………..…ในการยืน่คําขอขึ้นทะเบยีนตํารับยา ชื่อยา……………….. 

……….…..…….…………………….เลขรับที่……………………….ลงวนัที…่…………………… 

 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

ผูรับอนุญาต 

 



คํารับรองการปฎิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของกองควบคุมยา 

ขาพเจา……………………………………………………………………………………………………… 

ในนามของ………………………………………………………………………………….ขอใหสัญญาวา  

1) จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 หรือกฏกระทรวง ประกาศกระทรวงฯ ประกาศ

สํานักงานฯ ระเบียบสํานักงานฯ คําส่ังสํานักงานฯ หรือหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ หรือ

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ   

2) รับรองวาขอมูลตาง ๆ  ที่ใหไวนี้เปนความจริงทุกประการ และไดรับทราบพระราชบัญญัตยิา 

พ.ศ. 2510 หรือกฏกระทรวง ประกาศกระทรวงฯ ประกาศสํานักงานฯ ระเบียบสํานักงานฯ 

คําส่ังสํานักงานฯ หรือหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของแลว 

ทั้งนี้ขาพเจาจะปฏิบัติตามคํารับรองที่ใหไวทุกประการ หากขาพเจาไมปฏิบัติตามไมวากรณีใดๆหรือ

เอกสารที่ยื่นไวเปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยกเลิกคําขอฯ /

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา /ใบอนุญาต ดังกลาว ของขาพเจา และขาพเจาอาจถูกดําเนินคดีฐาน

แจงความเท็จตอเจาพนักงานหรือฐานความผิดอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ    

   จึงลงชื่อไวเปนสําคัญตอเจาหนาที่และพยาน 
 

         ลงชื่อ............................................ผูใหคํารับรอง  

 (.............................................)(ผูรับอนุญาต/ผูดําเนินกิจการ) 

  

         ลงชื่อ...............................................เจาหนาที่ผูรับคําขอ 

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

         ลงชื่อ...............................................พยาน 

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

         ลงชื่อ...............................................พยาน 

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

              วัน………………..เดือน…………….ป………………. 
 

F-D2-121 (00-dd/mm/yy) หนาที่ 1/1 
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แบบตรวจรับเอกสารคําขอขึ้นทะเบียนกรณีถายโอนทะเบียนตํารับยา (Transfer) F-D2-58 
 

ผูรับอนุญาต  ผลิต      นําหรือส่ัง ฯ ชือ่………………………………… 
                     แผนปจจุบนั    แผนโบราณ 
คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาชื่อ…………………………………………………. 
อางอิง  ทะเบียนตนเอง    ทะเบียนของผูอื่น 
คําขอมีการเปลีย่นแปลง 
  ชื่อยา     ผูนําหรือส่ังฯ    ชื่อผูผลิตในประเทศกรณีเปลี่ยนสภาพนิติบุคคล 

 ชื่อผูผลิตในประเทศกรณีเปล่ียนตามประกาศฯขอ๓ (๔)    

เลขรับท่ี…………………………… 
วันที่………………………………. 

ผลการตรวจสอบเอกสร ลําดับ
ที่ 

รายการที่ย่ืน หนา 
ผาน ไมผาน 

1 คํารับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตํารับยาแบบถายโอนทะเบียน
ตํารับยา (Transfer) 

   

2 แบบคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ทย.1)    
3 ฉลากและเอกสารกํากับยาทกุขนาดบรรจุที่พิมพขอความ 

“ขอรับรองวาเหมือนทะเบียน……………………………” 
   

4 หนังสือรับรองการจําหนายยาในตางประเทศ (Certificate of 
Free Sale หรือ Certificate of Pharmaceutical Products) 
(กรณียานําส่ัง ฯ ที่เปลี่ยนชื่อยา)  

   

5 หนังสือยินยอมใหถายโอนและใชเอกสารทะเบียนตํารับยาเดิม
จากผูรับอนุญาตหรือผูที่เคยเปนผูรับอนุญาตรายสุดทายหรือผูมี
สิทธิตามกฏหมาย(เชน พินัยกรรมหรือคําส่ังศาล เปนตน) ของ
ทะเบียนตํารับยาเดิมที่ถายโอน  

   

6 หนังสือยกเลิกทะเบียนตํารับยาเดิมพรอมใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับยาเดิมฉบับจริง (กรณีที่ทะเบียนตํารับยาเดิมยัง
ไมไดยกเลิก) 

   

7 สําเนาหนังสือแจงการยกเลิกทะเบียนตํารับยาเดิม (กรณีที่
ทะเบียนตํารับยาเดิมถูกยกเลิกแลว) 

   

8 สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเดิมที่ใชอางอิง    
9 สําเนาใบอนุญาต    
10 หนังสือมอบอํานาจหรือสําเนาหนังสือมอบอํานาจ (กรณีผูรับ

อนุญาตมิไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 
   

11 
 
 

เงื่อนไขการขึ้นทะเบียน 

11.1 ผลวิเคราะหเชื้อตามประกาศ สนง.อย. (กรณีถายโอนทะเบียน

ตํารับยาแผนโบราณ ยกเวน ยาหมอง  ยาหมองน้ํา และยาดม ) 

   



11.2 คํารับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน (กรณีถายโอนทะเบียนตํารับที่
จําหนายไดเฉพาะในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลไดแก ยากลุม 
Retinoid, ยา  Misoprostol, ยา AZT, ยา Policresulen Vaginal 
Suppository , ยารักษาโรคมาลาเรีย, ยารักษาโรคมะเร็ง , 
ยา Dinoprostone และยา Sulprostone, ยารักษาโรคเตานมอักเสบ, 
ยาที่ประกอบดวย L – Tryptophan, ยากลุม Anabolic steroids เดี่ยว
, Nimesulide ชนิดรับประทาน และ ยาใหม (New drugs) เปนตน 

   

 11.3  รางแบบแผนการติดตามความปลอดภัยจากการใชยาใหม 

(SMP Protocol) ที่พิมพขอความ “ขอรับรองวาเหมือนทะเบียน 

……………..” (กรณีถายโอนทะเบียนตํารับยาใหม/ยาชีววัตถุใหม 

แบบมีเงื่อนไข (NC) 

   

12 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เปนปจจุบันของ

กระทรวงพาณิชย(แสดงรายชื่อกรรมการของนิติบุคคล) พรอมทั้งลง

รายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ (กรณีตามประกาศฯขอ

๓ (๓)หรือ (๔)) 

   

13 อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

   

 
กรณีที่มีประเด็นที่ไมสามารถพิจารณาได ใหแลวเสร็จภายใน 1 วันไดใหสงกลุมผูรับผิดชอบพิจารณา  
เชน กรณียาสามัญประจําบานแผนโบราณไมสามารถพิจารณาไดตองสงกลุมแผนโบราณ 

 กรณีชื่อยาที่ไมสามารถพิจารณาได ใหสงกลุมที่รับผิดชอบพิจารณา 
 
 

• สรุปผลการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารคําขอข้ึนทะเบียน 
        รับคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาครบถวน                ออกเลขรับ 
        ไมรับคาํขอขึ้นทะเบียนตํารับยา              คืนผูประกอบการ 
                                                                                  ผูตรวจสอบ…………………….........................… เจาหนาที่ธุรการ 
                                                                                                 (………..………………………………….) 
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