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แนวทางการย่ืนคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปจจุบันสำหรับมนุษย 

 แนบทายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง แนวทางการข้ึนทะเบียนตำรับยาแผนปจจุบันสำหรับมนุษย และการแกไขเปลีย่นแปลงทะเบียนตำรับยา                                                   

โดยชองทางการอางอิงผลการประเมินจาก Collaborative Registration Procedure (CRP) ลงวันท่ี        กุมภาพันธ  2566 

หัวขอ ชองทางการประเมินปกติ ชองทางการประเมินโดยอางอิงผลการประเมินจาก 

WHO Prequalification (WHO CRP) 

ชองทางการประเมินโดยอางอิงผลการประเมินจาก

หนวยงานกำกับดูแลยาท่ีเขมงวด (SRA CRP) ยาใหม ชีววัตถุ วัคซีน    ยาสามัญใหมและยาสามัญ 

เง่ือนไข   ยาใหม ชีววัตถุ วัคซีน 
1. เปนการยื่นดวยความสมัครใจ  
2. ตำรบัยาท่ีอยูใน WHO List of Prequalified 
Medicinal Products and Vaccines (WHO PQ) 
3. เปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณารับรองมาตรฐาน
การผลิตยาแผนปจจุบันของสถานท่ีผลิตยาใน
ตางประเทศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                
4. เปนไปตามหลักเกณฑการติดตามความปลอดภัย
ผลิตภณัฑยาตามลักษณะความเสีย่งของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  
ยาสามญัใหม ยาสามญั  
เง่ือนไข 1-4 และ  
5. เปนไปตามหลักเกณฑการศึกษาชีวสมมูลของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ยาใหม ชีววัตถุ วัคซีน 
1. เปนการยื่นดวยความสมัครใจ  
2. ตำรบัยาท่ีอนุญาต/รบัข้ึนทะเบียนโดย SRA หรืออยู
ใน WHO PQ โดยผานการประเมนิจาก SRA  
3. เปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณารับรองมาตรฐาน
การผลิตยาแผนปจจุบันของสถานท่ีผลิตยาใน
ตางประเทศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา               
4. เปนไปตามหลักเกณฑการติดตามความปลอดภัย
ผลิตภณัฑยาตามลักษณะความเสีย่งของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  
ยาสามญัใหม ยาสามญั  
เง่ือนไข 1-4 และ  
5. เปนไปตามหลักเกณฑการศึกษาชีวสมมูลของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ประเภทตำรับ ยาใหม ชีววัตถุ วัคซีน ยาสามญัใหม และยาสามญั ยาใหม ชีววัตถุ วัคซีน ยาสามญัใหม และยาสามญั ยาใหม ชีววัตถุ วัคซีน ยาสามญัใหม และยาสามญั 

เอกสารท่ีย่ืน ACTD หรือ ICH CTD ACTD หรือ ICH CTD 1.  ACTD หรือ ICH CTD 
โดยท่ีเอกสารท่ียื่นตองเปนเอกสารชุดเดียวกับท่ียื่นกับ
องคการอนามัยโลก ยกเวน ขอมูลท่ัวไปและขอมลู 
ของผลิตภณัฑยา (Administrative part) 
2. จดหมายแจงความประสงคท่ีจะใชชองทางน้ี 
3. คำรับรองการข้ึนทะเบียนตำรบัยาผานชองน้ี 
4. คำขอแกไขเปลี่ยนแปลงฯของตำรับยาท่ีจะใช 
ชองทางน้ี ตองผานการประเมินและรับข้ึนทะเบียน    
โดยชองทางน้ี 

1.  ACTD หรือ ICH CTD 
โดยท่ีเอกสารท่ียื่นตองเปนเอกสารชุดเดียวกับท่ียื่นกับ 
SRA และ/หรือองคการอนามัยโลก ยกเวน ขอมูลท่ัวไป
และขอมลูของผลิตภณัฑยา (Administrative part) 
2. จดหมายแจงความประสงคท่ีจะใชชองทางน้ี 
3. คำรับรองการข้ึนทะเบียนตำรบัยาผานชองน้ี 
4. คำขอแกไขเปลี่ยนแปลงฯของตำรับยาท่ีจะใช
ชองทางน้ี ตองผานการประเมินและและรับข้ึนทะเบียน
โดยชองทางน้ี 



แนวทางการย่ืนคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปจจุบันสำหรับมนุษย 

 แนบทายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง แนวทางการข้ึนทะเบียนตำรับยาแผนปจจุบันสำหรับมนุษย และการแกไขเปลีย่นแปลงทะเบียนตำรับยา                                                   

โดยชองทางการอางอิงผลการประเมินจาก Collaborative Registration Procedure (CRP) ลงวันท่ี        กุมภาพันธ  2566 

หัวขอ ชองทางการประเมินปกติ ชองทางการประเมินโดยอางอิงผลการประเมินจาก 

WHO Prequalification (WHO CRP) 

ชองทางการประเมินโดยอางอิงผลการประเมินจาก

หนวยงานกำกับดูแลยาท่ีเขมงวด (SRA CRP) ยาใหม ชีววัตถ ุวัคซีน    ยาสามัญใหมและยาสามัญ 

ระยะเวลา ยาใหม ยาชีววัตถุใหม     
220 วันทำการ 
วัคซีน 280 วันทำการ  
(Priority Review 200    
วันทำการ) 
ยาชีววัตถุท่ีไมใชชีววัตถุใหม 
160 วันทำการ 

135 วันทำการ 
95 วันทำการ (ขอกำหนด 
มาตรฐานและวิธีวิเคราะห 
ตามตำรายาฯ) 

90  วันทำการ นับจากวันท่ีไดรับคำขอข้ึนทะเบียน
ครบถวน ถูกตอง และสามารถเขาถึงเอกสารขอมูล
ผลิตภณัฑและการประเมินขององคการอนัยโลก 

90  วันทำการ นับจากวันท่ีไดรับคำขอข้ึนทะเบียน
ครบถวน ถูกตอง และสามารถเขาถึงเอกสารขอมูล
ผลิตภณัฑและการประเมินของ SRA 

แนวทางการ

ประเมิน 

เอกสารหลักฐานแสดง
คุณภาพยา (สูตรตำรบั 
กระบวนการผลติ และการ  
ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ ) 
ผูเช่ียวชาญ 2 คน  
เอกสารหลักฐานแสดงความ
ปลอดภัย  ผูเช่ียวชาญ ไมเกิน 
2 คน  
เอกสารหลักฐานแสดง
ประสิทธิภาพ ผูเช่ียวชาญ ไม
เกิน 2 คน 

เอกสารหลักฐานแสดง
คุณภาพยา (สูตรตำรบั 
กระบวนการผลติ และการ
ควบคุมคุณภาพ 
รายงานการศึกษาชีวสมมลู)  
ผูเช่ียวชาญ 2 -3 คน  
เอกสารหลักฐานแสดง
สรรพคณุ ฉลากและ 
เอกสารกำกับยา ผูเช่ียวชาญ 
1 คน 

แนวทางการประเมินเชนเดยีวกับชองทางปกต ิ        
หรือดำเนินการโดยผูประเมินภายใน  
โดยอางอิงจากผลการประเมินและผลการตรวจตราจาก
องคการอนามัยโลก  
ท้ังน้ี อาจขอความเห็นจากผูเช่ียวชาญเพ่ิมเตมิได 

แนวทางการประเมินเชนเดยีวกับชองทางปกติ  
หรือดำเนินการโดยผูประเมินภายใน  
โดยอางอิงจากผลการประเมินและผลการตรวจตราจาก
หนวยงานกำกับดูแลยาท่ีเขมงวด (SRA)  
ท้ังน้ี อาจขอความเห็นจากผูเช่ียวชาญเพ่ิมเตมิได 

การประเมิน ดำเนินการโดยคณะ
ผูเช่ียวชาญ หากความเห็นไม
เปนเอกฉันท หรือเห็นควรไม
รับข้ึนทะเบียนตำรับยา หรือ
ยาท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ในดานอ่ืน ๆ หรืออาจ
กอใหเกิดปญหาทางสังคม 
และอาจมีการนำมาใชในทาง
ท่ีผิดไดงาย ใหนำเสนอ
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ 

ดำเนินการโดยคณะ
ผูเช่ียวชาญ หากความเห็นไม
เปนเอกฉันท หรือเห็นควรไม
รับข้ึนทะเบียนตำรับยา หรือ
ยาท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ในดานอ่ืน ๆ หรืออาจ
กอใหเกิดปญหาทางสังคม 
และอาจมีการนำมาใชในทาง
ท่ีผิดไดงาย ใหนำเสนอ
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ 

ดำเนินการเชนเดียวกับชองทางปกต ิ
อน่ึง การพิจารณาข้ันตอนสุดทายในการอนุมัติรับข้ึน
ทะเบียนตำรับยาโดยชองทางการประเมินแบบอางอิงผล
การประเมินตำรับยาจากองคการอนามัยโลกหรือไมน้ัน 
ยังคงเปนสิทธ์ิของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร   
และยา 
 

ดำเนินการเชนเดียวกับชองทางปกต ิ
อน่ึง การพิจารณาข้ันตอนสุดทายในการอนุมัติรับข้ึน
ทะเบียนตำรับยาโดยชองทางการประเมินแบบอางอิงผล
การประเมินตำรับยาจากหนวยงานกำกับดูแลยาท่ี 
เขมงวด (SRA) หรือไมน้ัน ยังคงเปนสิทธ์ิของสำนักงาน    
คณะกรรมการอาหารและยา 
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แนวทางการย่ืนคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปจจุบันสำหรับมนุษย 
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โดยชองทางการอางอิงผลการประเมินจาก Collaborative Registration Procedure (CRP) ลงวันท่ี        กุมภาพันธ  2566 

หัวขอ ชองทางการประเมินปกติ ชองทางการประเมินโดยอางอิงผลการประเมินจาก 

WHO Prequalification (WHO CRP) 

ชองทางการประเมินโดยอางอิงผลการประเมินจาก

หนวยงานกำกับดูแลยาท่ีเขมงวด (SRA CRP) ยาใหม ชีววัตถุ วัคซีน    ยาสามัญใหมและยาสามัญ 

Priority Review (1) สามารถขอ priority 
review สำหรับกลุมยาท่ีมีความ
จำเปนเรงดวนในการแกไข
ปญหาสาธารณสุขของประเทศ 
หรือปญหาสุขภาพของ
ประชาชน หรือเปนยาท่ีใชรักษา
โรครายแรงท่ีเปนอันตรายตอ
ชีวิต เชน ยารักษาโรคเอดส 
โรคมะเร็ง วัณโรค มาลาเรีย 
หรือเปนยากำพรา และยาอ่ืน
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเห็นสมควร 
(2) ยาท่ีมีการวิจัยและพัฒนาใน
ประเทศไทยเปนหลักโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

 เปน Priority review สำหรับกลุมยาท่ีมีความจำเปน
เรงดวนในการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศ หรือ
ปญหาสุขภาพของประชาชน หรือเปนยาท่ีใชรักษาโรค
รายแรงท่ีเปนอันตรายตอชีวิต เชน ยารักษาโรคเอดส 
มะเร็ง วัณโรค มาลาเรีย หรือเปนยากำพรา 

เปน Priority review สำหรับกลุมยาท่ีมีความจำเปน
เรงดวนในการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศ หรือ
ปญหาสุขภาพของประชาชน หรือเปนยาท่ีใชรักษาโรค
รายแรงท่ีเปนอันตรายตอชีวิต เชน ยารักษาโรคเอดส 
มะเร็ง วัณโรค มาลาเรีย หรือเปนยากำพรา 

กรณีขอผอนผันการ

ย่ืนขอมลูการ

ศึกษาวิจัยทาง

คลินิก Phase III 

สำหรับยาท่ีเขาขาย Priority 
Review (1) หากจำเปนอาจขอ
ผอนผันการยื่นขอมูลการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิก Phase III 
โดยใหยื่นภายหลังจากท่ีอนุมัติ
ใหข้ึนทะเบียนตำรับยาแลว
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ท้ังน้ี 
ตามท่ีคณะผูเช่ียวชาญหรือคณะ 
อนุกรรมการท่ีเก่ียวของ 
เห็นสมควรเปนแตละกรณ ี

  สำหรับยาท่ีเขาขาย Priority Review (1) กรณี 
หนวยงานกำกับดูแลยาท่ีเขมงวด (SRA) อนุญาต/รับข้ึน
ทะเบียนโดยการศึกษาวิจัยทางคลนิิกยังไมครบถวน 
สมบูรณ  หากจำเปนอาจขอผอนผันการยื่นขอมลูการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิก  Phase III โดยใหยื่นภายหลังจากท่ี
อนุมัติใหข้ึนทะเบียนตำรับยาแลวภายในระยะเวลาท่ี
กำหนด ท้ังน้ี ตามท่ีคณะผูเช่ียวชาญหรือคณะ 
อนุกรรมการท่ีเก่ียวของ เห็นสมควรเปนแตละกรณ ี

                  หนา  3/3 
 



คำรับรองการข้ึนทะเบียนตำรับยาผ่านช่องทางการประเมินแบบอ้างอิงการข้ึนทะเบียนจาก 

หน่วยงานกำกับดูแลยาที่เข้มงวดซ่ึงประสานการดำเนินการโดยองค์การอนามัยโลก 

ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................... ผู้รับอนุญาต  

   ผลิตยาแผนปัจจุบัน      นำหรือส่ังยาแผนปัจจุบัน 

ในนามของ (ช่ือสถานท่ี) ...................................................................................................................................... 

ตามใบอนุญาตเลขท่ี ................................................................................ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอข้ึนทะเบียนตำรับยา 

ช่ือ ............................................................................................................ เลขรับท่ี ........................................... 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา ผ่านช่องทางการประเมินแบบอ้างอิงการขึ้น
ทะเบียนจากหน่วยงานกำกับดูแลยาท่ีเข้มงวด (Stringent Regulatory Authority, SRA) ท่ีประสานการ
ดำเนินการโดยองค์การอนามัยโลก ซึ่งคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยานี้เป็นตำรับยาท่ีขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานกำกับ
ดู แ ล ย าอ้ า ง อิ ง  คื อ……………………………................………………………………ต าม  SRA Reference Number ท่ี
.................................................................................................................................................................................... 

ซึ่ง ............................................................................................................................... เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 

 ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยานี้ เป็นเอกสารฉบับเดียวกันกับเอกสารท่ียื่น
ขึ้นทะเบียนยากับหน่วยงานกำกับดูแลยาอ้างอิง (Reference SRA) 

 หากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ ข้าพเจ้ายินยอมให้
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายกเลิกคำขอข้ึนทะเบียนตำรับยาดังกล่าวข้างต้น 

 จึงลงช่ือไว้เป็นสำคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

       ลงช่ือ ………………………….………….…. ผู้รับอนุญาต 

                (………………………………………...) 

       วันท่ี………..เดือน…………...………. พ.ศ. ..………  

       ลงช่ือ ……………………………………พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

                (…………………..………………..…..) 

       วันท่ี………..เดือน…………...………. พ.ศ. ..……… 



คำรับรองการข้ึนทะเบียนตำรับยา 

ผ่านช่องทางการประเมินแบบอ้างอิงการข้ึนทะเบียนจากองค์การอนามัยโลก 

ข้าพเจ้า ................................................................................................................................................. ผู้รับอนุญาต  

   ผลิตยาแผนปัจจุบัน      นำหรือส่ังยาแผนปัจจุบัน 

ในนามของ (ช่ือสถานท่ี) ............................................................................................................................................. 

ตามใบอนุญาตเลขท่ี ........................................................................................ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอข้ึนทะเบียนตำรับยา 

ช่ือ ................................................................................................................... เลขรับท่ี ........................................... 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา ผ่านช่องทางการประเมินแบบอ้างอิงการขึ้น
ทะเบี ยนจากองค์การอน ามัยโลก  ซึ่ งคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยานี้ เป็นตำรับยาท่ีอยู่ ใน  WHO List of 
Prequalification Medicines ตาม WHO Reference Number ท่ี......................................................................... 

ซึ่ง ............................................................................................................................... เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 

 ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยานี้ เป็นเอกสารฉบับเดียวกันกับเอกสารท่ียื่น
ขึ้นทะเบียนยากับองค์การอนามัยโลก (WHO Prequalification of Medicines Programme , WHO/PQP) 

 หากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ ข้าพเจ้ายินยอมให้
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายกเลิกคำขอข้ึนทะเบียนตำรับยาดังกล่าวข้างต้น 

 จึงลงช่ือไว้เป็นสำคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

       ลงช่ือ ………………………….………….…. ผู้รับอนุญาต 

                (………………………………………...) 

       วันท่ี………..เดือน…………...………. พ.ศ. ..………  

       ลงช่ือ ……………………………………พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

                (…………………..………………..…..) 

       วันท่ี………..เดือน…………...………. พ.ศ. ..……… 
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