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  แบบ สว.๑ 
PC-1 Form 

 
 
 
 

คำขอ [ ] การรับรอง [ ] ต่ออายุการรับรอง หลักสูตรการอบรมเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยยาทางคลินิก 
-------------------------------------------------------- 

 

เขียนที่ ................................................................ 
 วันที่.................เดือน..............................ป.ี..................... 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................ตำแหน่ง ……………………................. 
                                             (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน) 

ในนามของหน่วยงานฝึกอบรม ชื่อ......................................................................................................................... 
อยู่เลขท่ี....................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.................................................... ถนน........................................
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................. 
โทรศัพท.์.......................................... โทรสาร........................................... 
มีความประสงค์จะขอรับการรับรองหลักสูตรการอบรมเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยทางคลินิกจาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ชื่อหลักสูตรการอบรม  

...................................................................................................................................................................... 
2. หลักการและเหตุผลโดยสังเขป 

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
3. วัตถุประสงค์ 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
4. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
5. จำนวนผู้เข้าอบรมโดยประมาณ .......................... คน 
6. รูปแบบการอบรม (เลือกได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก) 

[  ] บรรยาย      [  ] แบบฝึกหัด      [  ] ปฏิบัติการ      [  ] อ่ืน ๆ ระบุ ................................................... 

 

 

เลขรับที่ ................................. 
วันที่ ........................................ 
ลงชื่อ.......................ผู้รับคำขอ 



 

 

-๒- 
 
และได้แนบหลักฐาน พร้อมบันทึกข้อมูลในแผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดี) จำนวน 1 ชุด ดังนี้ 

1. หลักฐานแสดงการจัดตั้งหรือจดทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมตามกฎหมาย 
2. งบประมาณ แหล่งที่มาของเงิน และค่าลงทะเบียนหลักสตูรการอบรม 
3. กำหนดการ ระบุขอบเขตของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ หรือบทคัดย่อของแต่ละหัวข้อ  
4. เอกสารเนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยายหรือเอกสารสำหรับนำเสนอที่ใช้ประกอบการอบรม 

ตลอดจนแบบฝึกหัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ หรืออ่ืน ๆ 
5. เอกสารแสดงประวัติการศึกษา การอบรม และประสบการณ์ของวิทยากรในหลักสูตรการอบรมทุก

คน 
6. หลักเกณฑ์การประเมินผู้เข้าอบรมและวิธีการประเมิน 
7. ตัวอย่างประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านหรือเข้ารับการอบรม 
8. ประวัติการจัดหลักสูตรการอบรมดังกล่าวย้อนหลัง (ยกเว้น กรณีที่ไม่เคยจัดหลักสูตรการอบรม

ดังกล่าวมาก่อน) 
9. ชื่อผู้ประสานงานและข้อมูลการติดต่อ 
10. หนังสือมอบอำนาจ กรณทีี่ผู้บริหารสูงสุดต้องการมอบอำนาจให้ผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน 

  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและหลักฐานที่แนบมาพร้อมคำขอนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 

(ลายมือชื่อ)................................................................................ผู้ยื่นคำขอ 
(............................................................................ .)   

 
 
 

 



 

 

-๓- 
 
(ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที)่  
 
ความเห็นเจ้าหน้าที่   
     [   ] รับรอง 
     [   ] รับรองแบบมีเงื่อนไข ........………………………………………………………………………………………….. 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………….   
     [   ] ไมร่ับรอง เนื่องจาก ……………………………………………………………………….…………………………... 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………….   

                                                                                                                                        
           (ลายมือชื่อ) ............................................... 
                                                                          ............................................... 
                                                           ตำแหน่ง ................................................. 
                                                           ลงวันที่ .................................                                  
 
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักยา 
     เพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามความเห็นเจ้าหน้าที่  ขอได้โปรดเสนอเลขาธิการต่อไปด้วย 
จะเป็นพระคุณ 
                                                           (ลายมอืชื่อ) ............................................. 
                                                                          ............................................... 
                                                           ตำแหน่ง ................................................. 
                                                           หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 
                                                           ลงวันที่ .................................                                  
 
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
     เพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอ ขอได้โปรดพิจารณาลงนาม 
     [   ] หนังสือรับรอง/ต่ออายุการรับรองหลักสูตรการอบรมเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยทาง
คลินิก (แบบ สว.๒)  
     [   ] หนังสือแจ้งไมร่ับรองหลักสูตรการอบรม 
 
                                                           (ลายมือชื่อ) ............................................... 
                                                                          ............................................... 
                                                           ตำแหน่ง .................................................... 
                                                           ลงวันที่ ......................................................                              



 

 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 

หนังสือรับรอง/ต่ออายกุารรับรองหลกัสตูรการอบรมเพ่ือการพัฒนา 
และส่งเสริมการวิจัยยาทางคลินิก 

 

 

เลขที ่               . 
 

 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้ 
 

 

เพ่ือแสดงว่า หลักสูตรการอบรม ......................................................................................................................... 
ของหน่วยงานฝึกอบรม ............................................................................................................................. ........... 
เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยยาทางคลินิกที่ผ่านการรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กำหนด 
 

 
ให้ไว้ ณ วันที่         เดือน                    พ.ศ.           . 

 
หนังสือฉบับนี้ มีอายุ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่............................................. 

 
 

ลายมือชื่อ...................................................... 
(.....................................................) 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

แบบ สว.๒ 
PC-2 Form 



  แบบ สว.3 
PC-3 Form 

 

 
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการอบรมเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยทางคลินิก 

-------------------------------------------------------- 
 

เขียนที่ ................................................................ 
 วันที่.................เดือน..............................ป.ี..................... 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................ตำแหน่ง ……………………................. 
                                             (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน) 

ในนามของหน่วยงานฝึกอบรม ชื่อ......................................................................................................................... 
อยู่เลขท่ี....................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.................................................... ถนน........................................
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................. 
โทรศัพท.์.......................................... โทรสาร........................................... 

1. มีความประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรการอบรมเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการ
วิจัยทางคลินิก  
ชื่อหลักสูตรการอบรม................................................................................................................................... 
หนังสือรับรองเลขท่ี ..........................................................เมื่อวันที่.............................................................. 

2. รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นที่ 1 
จาก             
เป็น             
เหตุผล             
อ้างอิงหลักฐาน            
             

ประเด็นที่ 2 
จาก             
เป็น             
เหตุผล             
อ้างอิงหลักฐาน           
             

(เพ่ิมประเด็นที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

 

เลขรับที่ ................................. 
วันที่ ........................................ 
ลงชื่อ.......................ผู้รับคำขอ 



 

 

-๒- 
และได้แนบหลักฐาน พร้อมบันทึกข้อมูลในแผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดี) จำนวน 1 ชุด ดังนี้ 

1. สำเนาหนังสือรับรองหลักสูตรการอบรมเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยยาทางคลินิก 
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             

 
ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่าข้อมูลและหลักฐานที่แนบมาพร้อมคำขอนี้ เป็นจริงทุกประการ 
 
 

(ลายมือชื่อ)................................................................................ผู้ยื่นคำขอ 
(............................................................................ .)   

 
 



 

 

-๓- 
 

 (ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที)่  
 
ความเห็นเจ้าหน้าที่   
     [   ] รับรองการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
     [   ] รับรองการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบมีเงื่อนไข ........………………………………………………………….. 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………….   
     [   ] ไมร่ับรองการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ………………………………………………………................ 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………….   

                                                                                                                                        
           (ลายมือชื่อ) ............................................... 
                                                                          ............................................... 
                                                           ตำแหน่ง ................................................. 
                                                           ลงวันที่ .................................                                  
 
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักยา 
     เพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามความเห็นเจ้าหน้าที่  ขอได้โปรดเสนอเลขาธิการต่อไปด้วย 
จะเป็นพระคุณ 
                                                           (ลายมือชื่อ) ............................................. 
                                                                          ............................................... 
                                                           ตำแหน่ง ................................................. 
                                                           หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 
                                                           ลงวันที่ .................................                                  
 
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
     เพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอ ขอได้โปรดพิจารณาลงนาม 
     [   ] รับรองการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
     [   ] ไมร่ับรองหลักสูตรการอบรม 
 
                                                           (ลายมือชื่อ) ............................................. 
                                                                          ............................................... 
                                                           ตำแหน่ง ................................................. 
                                                           ลงวันที่ .................................                                  
                                                                


