
 

 

                                                     - ร่าง - 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง แนวทางการข้ึนทะเบียนตำรับยา โดยการใช้ข้อมูลของทะเบียนตำรับยาที่มีการยกเลิกโดยผู้รับอนุญาต 

หรือถูกยกเลิกตามมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

เนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลา ๒ ปี ติดต่อกัน 

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

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 
กรณีท่ีประสงค์จะขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยการใช้ข้อมูลของทะเบียนตำรับยาที่มีการยกเลิกทะเบียนตำรับยาโดย
ผู้รับอนุญาต หรือถูกยกเลิกทะเบียนตำรับยาตามมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลา ๒ ปี ติดต่อกัน โดยไม่ต้องพิจารณา
เอกสารหรือหลักฐานด้านประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยอีกครั้ง เนื่องจากทะเบียนตำรับยาที่
ถูกยกเลิกดังกล่าวได้ผ่านการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยแล้ว และการสาเหตุการยกเลิกก็
ไม่ได้เกิดจากปัญหาด้านคุณภาพ อาจไม่มีประสิทธิภาพ หรืออาจไม่ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา ทำให้การขึ้น
ทะเบียนตำรับยาในกรณีนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม และการเข้าถึงยาของประชาชน  

ดังนั ้น ตามที่ข้อ ๓ (๒)  ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขึ ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กำหนดให้ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนตำรับยา ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
พร้อมด้วยหลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของตำรับยา เพื่อให้การขึ้นทะเบียน
ตำรับยา โดยใช้ข้อมูลของทะเบียนตำรับยาที่มีการยกเลิกโดยผู้รับอนุญาต หรือถูกยกเลิกตามมาตรา ๘๕ เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาให้เป็นไปตามข้อมูลวิชาการที่เหมาะสม มีความ
ชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ และมีหลักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศดังต่อไปนี้ 
  ๑. ให้ยกเลิก 

๑.๑ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยา
กรณีถ่ายโอนทะเบียนตำรับ (TRANSFER) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑  

๑.๒ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื ่อง แนวทางการขอเปลี่ยนแปลง
สถานที่ผลิตยาในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒. ในประกาศนี้ 
   “ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตให้นำหรือสั่งยา
เข้ามาในราชอาณาจักร 
                                                                                                /“ทะเบียนตำรับยาที่ยกเลิก”... 

    
                                                         

 
 
 



 

 

    -๒- 
 

“ทะเบียนตำรับยาที่ยกเลิก” หมายความว่า ทะเบียนตำรับยาที่มีการยกเลิกทะเบียน
ตำรับยาโดยผู้รับอนุญาต หรือถูกยกเลิกทะเบียนตำรับยา ตามมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลา ๒ ปี ติดต่อกัน 
  ๓. ในการขึ ้นทะเบียนตำรับยา โดยการใช้ข้อมูลของทะเบียนตำรับยาที ่ยกเลิก ที ่ไม่ต้อง
พิจารณาเอกสารหรือหลักฐานด้านประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยอีกครั้ง เนื่องจากได้มีการ
ประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยไปแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณารับขึ้นทะเบียนตำรับยา 
โดยไม่ต้องพิจารณาเอกสารหรือหลักฐานด้านประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยอีกครั้ง ตาม
ประกาศนี้ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

   ๓.๑ ทะเบียนตำรับยาที่ยกเลิก ต้องไม่มีลักษณะดังนี้ 

    ๓.๑.๑ มีปัญหาด้านคุณภาพ อาจไม่มีประสิทธิภาพ หรืออาจไม่ความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา 

    ๓.๑.๒ เป็นยาที ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการยา มีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยา ตามมาตรา ๘๖ 

    ๓.๑.๓ เป็นยาที่ทะเบียนตำรับได้สิ้นสภาพลง เนื่องจากผู้รับอนุญาตถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๙๖ 

    ๓.๑.๔ เป็นทะเบียนตำรับยาที่ผู้รับอนุญาตไม่ดำเนินการแก้ไขทะเบียนตำรับ 
ตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา ให้แล้วเสร็จ 

   ๓.๒ ทะเบียนตำรับยาที่ยกเลิก ต้องยกเลิกมาไม่เกิน ๒ ปี นับจากนับจากปีสุดท้ายที่มี
การผลิตหรือนำหรือสั่งเข้าในราชอาณาจักร หรือขอยกเลิกใบสำคัญการข้ึนทะเบียนตำรับยาจนถึงปีที่ยื่นคำขอขึ้น
ทะเบียนตำรับยาตามประกาศนี้ 

   ๓.๓ ตำรับยาที่นำมาขอขึ้นทะเบียนและทะเบียนตำรับยาที่ยกเลิกที่นำมาใช้เป็นข้อมูล
ในการขึ้นทะเบียน ต้องมีฉลาก เอกสารกำกับยา สูตรตำรับยา กระบวนการผลิต ผู้ผลิตในทุกข้ันตอน ขนาดบรรจุ 
เอกสารการควบคุมคุณภาพ และรายละเอียดอื่น ๆ เหมือนกันทุกประการ เว้นแต่ ผู้รับอนุญาตผลิตยา สามารถ
แตกต่างกันได้ แต่ต้องไม่มีการย้ายสถานที่ผลิตยา 

   ๓.๔ ผู ้รับอนุญาตที่ประสงค์ยื ่นคำขอขึ ้นทะเบียนตำรับยา โดยการใช้ข้อมูลของ
ทะเบียนตำรับยาที่ยกเลิก ยินยอมให้ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาในกรณีนี้ สิ้นอายุในวันเดียวกับวันสิ้นอายุ
ตามกฎหมายของทะเบียนตำรับที่ยกเลิก (ถ้าหากไม่ได้มีการยกเลิกทะเบียนนั้น) และหากทะเบียนตำรับยาที่
ยกเลิกที่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ เป็นการขึ้นทะเบียนโดยการใช้ข้อมูลของทะเบียนตำรับยาที่
ยกเลิกเช่นเดียวกัน ผู้รับอนุญาตยินยอมใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาในกรณีนี้สิ้นอายุในวันเดียวกับวันสิ้น
อายุตามกฎหมายของทะเบียนตำรับที่ยกเลิกในครั้งแรก โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะกำหนดให้ใบสำคัญการขึ้น
ทะเบียนตำรับยาในกรณีนี้ สิ ้นอายุในวันเดียวกับวันสิ้นอายุตามกฎหมายของทะเบียนตำรับที ่ยกเลิก หรือ
ทะเบียนตำรับที่ยกเลิกในครั้งแรก แล้วแต่กรณี 

                                                                                                                     
/๔. ผู้รับอนุญาต... 



 

 

                                                        
     -๓- 

 
๔. ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยการใช้ข้อมูลของทะเบียนตำรับยาที่ยกเลิก 

ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้ ประกอบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา 
 ๔.๑ รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาที่ยกเลิกที่ตั้งแต่ได้รับทะเบียน  

  ๔.๒ รายการคำรับรองเงื่อนไขท่ีให้ไว้ในการขึ้นทะเบียนตำรับยาหรือการอนุญาตแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา และรายการการปฏิบัติตามคำรับรองเงื่อนไขดังกล่าว หรือคำรับรองเงื่อนไขที่
ยังคงอยู่ที่ให้ไว้ในการขึ้นทะเบียนตำรับยาหรือการอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาที่ยกเลิก 
  ๔.๓. สำเนาหนังสือแจ้งการยกเลิกทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรณีทะเบียนตำรับยาเดิมถูกยกเลิกแล้ว เนื่องจากเป็นทะเบียนตำรับยาที่มิได้มีการผลิตหรือนำ
หรือข้ามาในราชอาณาจักร เป็นเวลาสองปีติดกัน และถูกยกเลิกตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือหนังสือขอยกเลิกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือขอยกเลิก
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา 
  ๔.๔ สำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาทีย่กเลิก 

๔.๕ เอกสารยินยอมให้ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา สิ้นอายุในวันเดียวกับวันสิ้น
อายุตามกฎหมายของทะเบียนตำรับที่ยกเลิก หรือทะเบียนตำรับที่ยกเลิกในครั้งแรก แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๓.๔ 
  ๔.๖ เอกสารข้อมูลทั่วไปและข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Administrative data and product 
information) ให้ยื่นเอกสารตามคู่มือ/หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนตำรับยาใหม่ ยาสามัญ ยาสามัญใหม่ ยาชีววัตถุ 
แล้วแต่ละกรณี ต้องใช้เอกสารกำกับยาเหมือนกับเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาที่ยกเลิก 
  ๔.๗ เอกสารหลักฐานแสดงคุณภาพของยา (Quality Document) ให้ยื่นเหมือนกับ
เอกสารของตำรับยาทะเบียนตำรับยาที่ยกเลิก 
  ๔.๘  เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก และ เอกสารหลักฐาน
แสดงข้อมูลการศึกษาทางคลินิก (แล้วแต่ละกรณี) ให้ยื่นเหมือนกับเอกสารของทะเบียนตำรับยาที่ยกเลิก 
  ๕. ในการพิจารณารับขึ้นทะเบียนตำรับยาตามประกาศนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามที่
ผู้รับอนุญาตให้คำรับรองไว้ ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาสั่งให้ผู้รับอนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมคำขอ และอาจ
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
สำคัญ 
  ๖. บรรดาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกันกับการขึ้นทะเบียนตำรับยาตามประกาศนี้ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคำขอตาม
ประกาศนี้โดยอนุโลม และถ้าคำขอดังกล่าวมีความแตกต่างจากแนวทางตามประกาศนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และอาจให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นสำคัญ 

                                                                                                              
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔    
                         
 



 

 

 
 

คำรบัรองประกาศสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรือ่ง แนวทางการขึน้ทะเบยีนตำรบัยา โดยการใชข้้อมลูของทะเบยีนตำรบัยาทีม่กีารยกเลกิโดยผูร้บัอนญุาตหรอืถกูยกเลกิตาม
มาตรา ๘๕ แหง่พระราชบญัญตัยิา พ.ศ. ๒๕๑๐ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิเนือ่งจากไมไ่ดผ้ลติหรอืนำหรอืสัง่เขา้มาในราชอาณาจักร
เปน็เวลา ๒ ป ีตดิตอ่กนั 
       ข้าพเจ้า ..................................................................................................................................................  
เป็นผู้รับอนญุาต         ผลิตยาแผนปัจจุบัน              นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจกัร 
ในนามของ (ช่ือสถานท่ี) ..................................................................................................................................... 
ตามใบอนุญาตเลขท่ี ...................................... ซึ่งเป็นผูย้ื่น       คำขอข้ึนทะเบียนตำรบัยา        คำขอแก้ไขทะเบียนตำรับยา ช่ือ 
....................................................................................... เลขรับท่ี .................................... 
เอกสารการขึ้นทะเบียนจากทะเบยีนตำรับยาที่ยกเลิกช่ือ.........................................เลขทะเบียน...................................     
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของข้าพเจ้าเหมือนกบัเอกสารทะเบียนตำรับยาทีย่กเลกิทุกประการ 
[ ] โดยไม่มีข้อยกเว้น 
[ ] โดยขอยกเว้นเฉพาะ....................................................................................... 
       ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คำสั่งหรือ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่มผีลใช้บังคับในปัจจุบันให้ถูกต้องสมบูรณ์ เช่น กำหนดวันสิน้อายบุนฉลากยา แจ้งคำเตือน
ตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ และข้อกำหนดและการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานยาเป็นตน้ก่อนทีจ่ะผลิตหรือนำสั่ง
ยานี้เข้ามาในราชอาณาจักร 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา สิ้นอายุในวันเดียวกับวันสิ้นอายุตามกฎหมายของทะเบียน
ตำรับที่ยกเลิก หรือทะเบียนตำรับที่ยกเลิกในครั้งแรก 
 หากปรากฏว ่าไม ่สามารถดำเนินการได ้จร ิง ข ้าพเจ ้าย ินยอมให ้สำน ักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ยกเลิกทะเบียนตำรับยาดังกล่าวได้ 
                                                                         ลงช่ือ ...........................................................  ผู้รับอนญุาต 
                                                                                   (.........................................................) 
                                                   วันท่ี............. เดือน......................พ.ศ................  

                                                       ลงช่ือ ............................................... ผูม้ีหน้าที่ปฏิบตัิการ 
                                                                 (..........................................) (กรณียานำหรือสัง่เข้ามาฯ) 

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

                                                  ลงช่ือ........................................เภสัชกรหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
                                                                 (.............................................) (กรณยีาผลิตภายในประเทศ) 

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

          ลงช่ือ ............................................................. พยาน 
                                                            (.........................................................) 

                            วันท่ี............. เดือน......................พ.ศ................   
                                                           ลงช่ือ ............................................................. พยาน 

                                                                 (.........................................................) 
                            วันท่ี............. เดือน......................พ.ศ................   

               ลงช่ือ ....................................................... พนักงานเจ้าหน้าท่ี  
                                                                    (........................................................) 

                                                  วันที่............. เดือน......................พ.ศ................ 
 



 

 

คำอธบิาย 

ตามที ่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเน ินการยกเล ิกประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยา กรณีถ่ายโอนทะเบียน (TRANSFER) ลง
วันที ่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑  และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื ่อง แนวทางการขอ
เปลี ่ยนแปลงสถานที ่ผลิตยาในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันลงวันที ่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยให้การ
เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับคำขอและเอกสารประกอบดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง กําหนดแบบคําขอและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา  

เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยา เป็นไปตามข้อมูลวิชาการ
ที ่เหมาะสม มีความชัดเจนในขั ้นตอนการปฏิบัติ ส่งผลให้ให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีหลักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาแล้ว
เห็นควรกำหนดแนวทางการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาในกรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อยา   ชื่อ
ผู้รับอนญุาต ชื่อสถานทีผ่ลติ ชื่อสถานทีน่ําหรอืสัง่เข้ามาในราชอาณาจกัร และชือ่สถานที่ผลติในตา่งประเทศตาม
ตารางที่ ๑  
 
ตารางที่ ๑    แนวทางการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาในกรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อยา    ชื่อ
ผู้รับอนุญาต  ชื่อสถานที่ผลิต ชื่อสถานที่นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร และชื่อสถานที่ผลิตในต่างประเทศ  

ขอ้ ขนดิการแกไ้ขเปลีย่นแปลง แนวทางการยืน่ 

๑ ช่ือยา  
 

ยื่น แบบ ย.๕ ข้อ MiVPA๑ การแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือผลติภณัฑ์ยา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผน
ปัจจุบันฉบับลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

๒ ช่ือผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยา
เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่ง
ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผน
โบราณโดยไมย่้ายสถานท่ี
ผลิตยา 
 

ให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี ้
๑. ยื่น แบบ ย.๔ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบสำคัญการขึ้น

ทะเบียนตำรับยา ลงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
เอกสาร 
๑. แบบ ย.๔  
๒. แบบ ย.๑ 
๓. ฉลาก และเอกสารกำกับยา (ระบุเฉพาะสิ่งที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง) 
๔. ใบสำคญัฉบับจริง+สำเนา  
๕. สำเนาใบอนุญาตนำสั่งฯ รายเดิม และรายใหม่ 
๖. หนังสือยินยอมใหเ้ปลีย่นแปลงผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร จากผูร้ับอนุญาตรายเดิม 
๗. คำรับรองการปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของสำนักยา 
๘. คำรับรองเงื่อนไขการแจ้งรายการเรยีกเก็บยาคืน 
๙. คำรับรองสำหรับผูร้ับอนุญาตทีย่ื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา สำหรับรายงานอาการไม่พึงประสงค์ 
จากการใช้ยา รวมถึงวัคซีน 



 

 

๑๐. คำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ร.๑ 
๑๑. คำรับรองอื่นๆที่เกีย่วข้อง (ถ้ามี) 
๑๒. คำรับรองการแกไ้ขตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการแก้ไขทะเบียนตำรับยา  
จากผู้รับอนญุาตรายเดิม 
๑๓. หนังสือแจ้งผลการพิจารณามาตรฐานสถานท่ีผลิตยาในตา่งประเทศของผู้รับอนุญาตรายใหม่   
๑๔. สำนา ย.๑ ฉบับปัจจุบันท่ีได้รบัอนุญาต พร้อมรับรองสำเนา 
๑๕. หนังสือมอบอำนาจ จากผู้รับอนุญาตรายเดมิ 
 

๒. ยื่น แบบ ย.๕ การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกำกับยา ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการ
ทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันฉบบัลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
๓ ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผน

ปัจจุบันโดยไมย่้ายสถานท่ี
ผลิตยา 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง แนวทางการขึ้นทะเบียนตำรบัยาโดยการใช้ข้อมูลของทะเบียนตำรับยาทีม่ีการยกเลิกโดยผู้รับอนญุาต 
หรือถูกยกเลิกตามมาตรา ๘๕ แหง่พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
เนื่องจากไมไ่ด้ผลิตหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลา ๒ ปี ติดต่อกัน 

๔ ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผน
โบราณ ซึ่งมีการยา้ยสถานท่ี
ผลิตยา ไปยังสถานท่ีแห่ง
ใหม่ เพ่ือเป็นกาสนับสนุน
การพัฒนาสถานที่ผลิตยา
โดยสถานท่ีผลติยาแห่งใหม่
จะต้องมีมาตรฐานการผลิต
ตามหมวดยาหรือรูปแบบยา 
ตามตำรับยาที่จะโอนถ่าย
ทะเบียน 

ยาแผนโบราณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ สถานท่ีผลติยาแผนปัจจุบัน 
ที่เป็นการย้ายสถานท่ีผลิต
ยาไปยังสถานท่ีผลติยาอีก 
แห่งหนึ่งระหว่าง
ภายในประเทศกับ
ต่างประเทศ ซึ่งไม่รวมถึง
การย้ายสถานท่ีผลิตยา
เฉพาะส่วนเท่านั้น เช่นการ
ขอย้ายเฉพาะสถานท่ีผลิตที่
แบ่งบรรจุยาแบบสัมผัสยา
โดยตรง(ปฐมภูมิ หรือ

ข้อที่ต่อเนื่องจาก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการการขอเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีผลติยาในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน  
ข้อ ๓.๒.๒ การขอย้ายสถานท่ีผลติยาไปยังสถานท่ีผลิตยาอีกแห่งหนึ่งโดยที่ตั้งอยู่ระหว่างภายในประเทศกับ
ต่างประเทศได้แก่ การย้ายสถานท่ีผลิตยาจาก ต่างประเทศมาภายในประเทศ หรือการย้ายสถานท่ีผลิตยา
จากภายในประเทศไปต่างประเทศ 
(กรณีคนละประเภทใบอนุญาต ตอ้งออกใบสำคัญฉบับใหม่) 



 

 

สถานท่ีผลติที่แบ่งบรรจุแบบ
ไม่สมัผสัยา (ทุติยภูมิ) เป็น
ต้น ดังน้ันผู้รับอนญุาตที่ยื่น
คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา
ตามข้อนี้จะมปีระเภท
ใบอนุญาตเปลี่ยนไปจากเดมิ 

๖ - ทะเบียนตำรับยาที่มิได้มี
การผลิตหรือนำสั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักร เป็นเวลาสอง
ปีติดกัน และยกเลิกไปตาม
มาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.
๒๕๑๐ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๒ 
- ทะเบียนตำรับยาที่ผูร้ับ
อนุญาตผลิตหรือนำสั่ง ขอ
ยกเลิกใบอนุญาตหรือไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต หรือขอ
ยกเลิกใบสำคัญการขึ้น
ทะเบียนตำรับยาซึ่งไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปญัหาด้าน
คุณภาพ อาจไม่มี
ประสิทธิภาพ หรืออาจไม่
ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง แนวทางการขึ้นทะเบียนตำรบัยาโดยการใช้ข้อมูลของทะเบียนตำรับยาทีม่ีการยกเลิกโดยผู้รับอนญุาต 
หรือถูกยกเลิกตามมาตรา ๘๕ แหง่พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
เนื่องจากไมไ่ด้ผลิตหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลา ๒ ปี ติดต่อกัน 

 ประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง แนวทางการการขอ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีผลิตยา
ในทะเบียนตำรับยาแผน
ปัจจุบัน 
 
ข้อ ๓ การขอย้ายสถานท่ี
ผลิตยาในทะเบียนตำรับยา
แผนปัจจุบัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี ้

๑. ยื่น แบบ ย.๕ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือ
หลักฐานการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบยีนตำรับยาแผนปัจจุบนัฉบับลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๕๖ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักฐานเกณฑ์เกี่ยวกับการ
แก้ไขเปลีย่นแปลงรายการทะเบียนตำรับยาประเภทวัคซีนสำหรับมนุษย์ 



 

 

 
 
 
 
๓.๒.๑ การขอย้ายสถานท่ี
ผลิตยาไปยังสถานท่ีผลิตยา
อีกแห่งหนึ่งโดยที่ตั้งอยู ่
ภายในประเทศหรือขอย้าย
สถานท่ีผลติยาไปยังสถานท่ี
ผลิตยาอีกแห่งหนึ่งโดยที่
ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ท่ีเป็น 
ประเภทใบอนุญาตเดียวกัน 
 
 
 
๓.๒.๒ การขอย้ายสถานท่ี
ผลิตยาไปยังสถานท่ีผลิตยา
อีกแห่งหนึ่งโดยที่ตั้งอยู่
ระหว่างภายในประเทศกับ
ต่างประเทศได้แก่ การย้าย
สถานท่ีผลติยาจาก 
ต่างประเทศมา
ภายในประเทศ หรือการ
ย้ายสถานท่ีผลติยาจาก
ภายในประเทศไป
ต่างประเทศ 

๒. ยื่น แบบ ย.๔ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบสำคัญการขึ้น
ทะเบียนตำรับยา ลงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

๓. ยื่น แบบ ย.๕ การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกำกับยา ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการ
ทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันฉบบัลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยื่น แบบ ย.๕ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการ
แก้ไขเปลีย่นแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันฉบับลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักฐานเกณฑ์เกีย่วกบัการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน
ตำรับยาประเภทวัคซีนสำหรับมนษุย์ 
 

 ข้อ ๔ การขอย้ายสถานท่ี
ผลิตยาซึ่งตั้งอยู่ภายใน 
ประเทศในทะเบยีนตำรับยา
แผนปัจจุบัน ที่ไม่ใช่วัคชีน
สำหรับมนุษย์ ในกรณีการ
ย้ายไปยังสถานท่ีผลิตยาแห่ง
ใหม่ภายในประเทศซึ่ง
ก่อสร้างหรือปรับปรุง
สถานท่ีใหม่เพื่อมาตรฐาน
การผลิตยาใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศกระทรวง

ให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี ้
๑. ยื่นหนังสือขอให้กองยาประเมินข้อมูลทางวิชาการในภาพรวมของหมวดการผลติยาพร้อมแน 

เอกสารหลักฐานดังนี ้
      (๑) แผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation Master Plan: VMP) ของ 

สถานท่ีผลติยาแห่งใหม่ ซึ่งแสดงรายละเอียดดังนี้ 
(๑.๑) รายการทะเบียนตำรับยาทีจ่ะโอนย้ายไปผลิต ณ สถานท่ีผลติยาแห่งใหม่ซึ่งจัดกลุ่มยาตามหมวดการ
ผลิตและรูปแบบยา เช่น ยาท่ีไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อรูปแบบยาเม็ด ยาน้ำ เป็นต้น 
(๑.๒) แผนภูมิการผลิตยาแยกตามหมวดการผลติและรูปแบบผลติภณัฑ์ และรายการเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องใน
กระบวนการผลติ 
(๑.๓) แผนการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตของทะเบยีนตำรับยาที่จะโอนย้าย 
ทุกตำรับในสถาทีผ่ลิตยาแห่งใหม่โดยระบุกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการเป็นรายทะเบยีนตำรบัยา 



 

 

สาธารณสุขเรื่อง การ
กำหนดรายละเอียด 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการผลิตยาแผน
ปัจจุบัน และแกไ้ขเพิม่เติม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ผลิตยาแผนโบราณตาม
กฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.
๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๘ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ผูร้ับ
อนุญาตจะขอใหส้ำนักยา
ประเมินข้อมูลทางวิชาการ
ในภาพรวมตามรายหมวด
การผลิตยากไ็ด้  

(๑.๔) แผนการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process Validation Protoco!) ของทะเบียน
ตำรับยาทีเ่ป็นตัวแทนของแต่ละหมวดการผลติยาและรูปแบบยา โดยให้คัดเลือกทะเบียนตำรับยาที่มี
กระบวนการผลติและรูปแบบยาซึง่มีความเสีย่งสูงเป็นตัวแทน  
            (๒) แผนการดำเนินการศึกษาความคงสภาพของทะเบียนตำรับทุกตำรับที่จะโอนย้ายในสถานท่ี 
ผลิตยาแห่งใหม่ โดยระบุกำหนดระยะเวลาที่จะเริ่มศึกษาความคงสภาพของแต่ละทะเบียนตำรับยาและการ
ส่งมอบข้อมูลรายงานผลการศึกษาความคงสภาพต่อกองยา 
            (๓) คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาตามแบบ ย. ๕ ของทะเบียนตำรับทุกตำรับท่ี
จะโอนย้าย ตามรายการทีร่ะบไุว้ใน VMP 
            (๔) หนังสือรับรองจากกองยา ซึ่งรับรองว่าสถานท่ีผลิตยาแห่งใหม่มีอาคารเครื่องมือและอุปกรณ์
เหมาะสมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ผลิตยาแผนปจัจุบัน และแก้ไขเพิม่เติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายวา่ด้วย
ยา พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (เฉพาะกรณีสถานท่ีแห่งใหม่ซึ่งก่อสร้างหรือปรบัปรุงอยู่
ระหว่างการดำเนินการรับรองมาตรฐานการผลติ (GMP) 
            (๕) คำรับรองของผู้รับอนุญาต ดังนี ้
(๕.๑) คำรับรองจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตตามที่กำหนดไว้ใน Validation 
Master Plan และจะยื่นเสนอรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตของยาทั้ง ๓ รุ่นการ
ผลิตต่อเนื่องของยาแต่ละตำรับที่โอนย้ายไปยังสถานท่ีผลิตยาแห่งใหม่ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาก่อนที่จะวางจำหน่ายยาในท้องตลาด  
(๕.๒) คำรับรองจะศึกษาความคงสภาพยาทุกทะเบียนตำรับยาที่โอนย้ายไปสถานท่ีผลิตยาแห่งใหม่ตาม
แผนการดำเนินการศึกษาความคงสภาพที่เสนอและจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ทราบทันทีหากผลการศึกษาไม่เปน็ไปตามข้อกำหนดมาตรฐานอายยุา พร้อมแนวทางการดำเนินการแก้ไข 
(๕.๓) คำรับรองจะทำการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบกราฟแสดงการละลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งแสดงความ
เทียบเท่าการละลายของยาที่ผลิตจากสถานที่ผลิตทีไ่ด้รับอนญุาต ณ ปัจจุบันและที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อนที่จะวางจำหนา่ยยาในท้องตลาด (เฉพาะกรณีทะเบียนตำรับยา
ที่ต้องส่งผลการศึกษาชีวสมมูล ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด) 
(๕.๔) หากทะเบียนตำรับยาใดไมไ่ด้ดำเนินการตามที่ให้คำรับรองไว้ใน (๕.๑-๕.๓) ผูร้ับอนุญาตยินยอม
ยกเลิกทะเบียนตำรับยาโดยจะแจง้ยกเลิกทะเบยีนตำรบัยาดังกล่าวต่อสำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาโดยสมัครใจ 
           การยื่นรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตของยาทั้ง ๓ รุ่นการผลิตต่อเนื่อง
ของยาแต่ละตำรับต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนที่จะวางจำหน่ายยาในท้องตลาดตาม ๕.๑ 
โดยตำรับยาทีเ่ป็นตัวแทนของแตล่ะหมวดการผลติยาและรูปแบบยาซึ่งโอนย้ายไปยังสถานท่ีผลิตยาแห่ง 
ใหม่ ให้ผู้รับอนุญาตยื่นประกอบในคำขอแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการทะเบียนตำรับยา (แบบ ย. ๕) และตำรับ
ยาอื่นให้ยื่นพร้อมหนังสือแจ้งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
         ๒. ยื่น แบบ ย.๔ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบสำคญัการขึ้น
ทะเบียนตำรับยา ลงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
         ๓. ยื่น แบบ ย.๕ การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกำกับยา ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการทะเบียน
ตำรับยาแผนปัจจุบันฉบับลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



 

 

 


