
 

 

(ร่าง) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง การอนุญาตผลิตและแนวทางการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์ 
-------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๑/๒  แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 
๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ ๒ ในประกาศนี้  

“ผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์” หมายความว่า “ผลิตภัณฑ์วัคซีนชนิดเชื้อตาย
เท่านั้นที่เตรียมจากแอนติเจนหรือเชื้อโรคที่แยกได้จากสัตว์หรือจากฝูงสัตว์ เพ่ือใช้ส าหรับป้องกันสัตว์จากการ
ติดเชื้อจากเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุที่ท าให้สัตว์ป่วยหรือตายภายในฟาร์มเดียวกัน” โดยผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีน
จัดเป็นยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งจัดเป็นวัคซีนสั่งผลิตหรือใช้ในกรณี
ฉุกเฉินส าหรับสัตว์ในพ้ืนที่เฉพาะฟาร์มที่มีการเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา (Epidemiological link) กับฟาร์มที่
พบเชื้อก่อโรคที่เป็นสาเหตุการระบาดของโรคดังกล่าว 

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ 

คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 

“ผู้รับอนุญาตผลิต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน 

“ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา 

   “สถานที่เดียวกัน (same locality)” หมายความว่า สถานที่เลี้ยง และ/หรือฟาร์มเดียวกัน ซึ่ง
มีการระบาดของเชื้อก่อโรค หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์หลายอาคาร และ/หรือฟาร์มที่มีข้อมูลทางระบาดวิทยา
เชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ ค าว่า “สถานที่เดียวกัน” ยังคลอบคลุมถึง สถานที่หรือฟาร์มที่มีข้อมูลทางระบาดวิทยา
ซึ่งสัตว์มีการใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยาร่วมกัน กล่าวคือ มีเชื้อก่อโรคชนิดเดียวกัน (เชื้อก่อโรคที่แยกได้มีความ
เหมือนกัน) 

“สถานที่เลี้ยงเดียวกัน/ฟาร์มเดียวกัน” หมายความว่า “สถานที่ซึ่งมีอาคารส าหรับเลี้ยงสัตว์
หลายอาคารตั้งอยู่ไม่ห่างกันมากนัก โดยในอาคารเหล่านี้จะเป็นสถานที่ซึ่งสัตว์ได้รับการเลี้ยงดูเป็นปกติ” 

“การเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา”  หมายความว่า กลุ่มของสัตว์ที่มีข้อมูลทางระบาดวิทยา
เชื่อมโยงกัน เมื่อสัตว์ตัวหนึ่งจากกลุ่มนั้นมีการติดเชื้อก่อโรคที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในสัตว์อีก
กลุ่มซึ่งมีการเลี้ยงดูอยู่ในสถานที่/ฟาร์มอีกแห่งหนึ่ง ควรพิจารณาการเคลื่อนย้ายระหว่างสัตว์ในสถานที่เลี้ยง
สัตว์/ฟาร์มเมื่อมีข้อมูลทางระบาดวิทยาที่เชื่อมโยงกันที่เป็นที่ยอมรับเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ สัตว์ที่เลี้ยงในสถานที่/
ฟาร์มที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน แต่มีข้อมูลทางระบาดวิทยาที่เชื่อมโยงกัน จะถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่
ในท้องที่เดียวกัน โดยหลักการนี้จะน ามาใช้กับสัตว์ปีกหรือสุกรเมื่อพิจารณาท าการปรับปรุงสายพันธุ์ภายใน
ระบบห่วงโซ่การผลิต  



 

 

                                 -๒- 

 

ข้อ ๓ ข้อยกเว้นเกี่ยวกับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองเป้าหมาย  ค าจ ากัดความข้างต้น ไม่รวมถึง ผลิตภัณฑ์
ออโตจีนัสวัคซีนชนิดเชื้อตายที่ผลิตเพ่ือใช้ป้องกันการติดเชื้อในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่มีความเสี่ยงต่อ Transmissible 
Spongiform Encephalopathy (TSE) แต่การใช้ผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนชนิดเชื้อตายส าหรับป้องกันการติด
เชื้อในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองควรจ ากัดเฉพาะฟาร์ม/สถานที่ซึ่งคัดแยกเชื้อก่อโรคโดยไม่น าไปใช้กับสัตว์กลุ่มอ่ืนและ
สถานที่เลี้ยงสัตว์/ฟาร์มอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนชนิดเชื้อตายใน
สัตว์เคี้ยวเอื้องตามสถานการณ์ TSE ระดับภูมิภาคของประเทศ 

ข้อ ๔ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันด าเนินการ
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผน
ปัจจุบันและประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ผลิตยา 

ข้อ ๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตที่ประสงค์จะผลิตออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์ยื่นค าขอพร้อมข้อมูล 
เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอตามเอกสารแนบท้ายประกาศต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
และเม่ือได้รับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์แล้วจึงจะด าเนินการผลิตได ้

  ข้อ ๕ การผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนชนิดเชื้อตายเพ่ือแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางระบาด
วิทยาภายในท้องที่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่มีวัคซีนที่ผลิตจากแอนติเจนหรือเชื้อก่อโรคและสัตว์สายพันธุ์เป้าหมายได้รับการขึ้น

ทะเบียนและวางจ าหน่ายในประเทศไทย 

(๒) วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วในประเทศไทยแสดงข้อมูลขาดประสิทธิภาพส าหรับข้อ

บ่งใช้นั้น ๆ  โดยสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบประจ าฟาร์ม/สถานที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการรายงานไปยังศูนย์เฝ้าระวัง

ความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Pharmacovigilance system) ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาแล้ว ทั้งนี้ ต้องยื่นเหตุผลทางวิชาการเกี่ยวกับความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการใช้

ผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนชนิดเชื้อตายต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(๓) วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วในประเทศไทยมีแอนติเจนคนละชนิดกับโรคที่เกิด  
การระบาดในประเทศไทย เช่น serotype/serovar, capsular antigen type, fimbria type  หรือเงื่อนไขใน
การใช้วัคซีนที่ได้รับอนุญาตไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของท้องที่ จ าเป็นต้องแสดงข้อมูลการศึกษา
ลักษณะเฉพาะของแอนติเจนของเชื้อที่คัดแยกได้ รวมถึงต้องแสดงเหตุผลและข้อยก เว้นของการใช้วัคซีนใน
สถานการณ์ดังกล่าวเพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนนั้นมีความเหมาะสมต่อเชื้อก่อโรคที่มี
ความจ าเพาะต่อฟาร์มนั้น 

(๔) เชื้อก่อโรคที่คัดแยกได้จากสัตว์ที่เกิดโรคนั้นควรอยู่ในสถานที่เดียวกันกับการเกิดการ

ระบาดของโรคและผลิตภัณฑ์วัคซีนดังกล่าวสามารถใช้ได้เฉพาะสถานที่ที่เชื้อก่อโรคนั้นถูกคัดแยกเท่านั้น 

(๕) เมื่อมีวัคซีนที่เหมาะสมได้รับการขึ้นทะเบียนและวางจ าหน่ายในประเทศไทย การ
อนุญาตการผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนดังกล่าว ถือเป็นอันสิ้นสุด 



 

 

       -๓- 
 
ข้อ ๖ การแก้ไขรายการในใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์รวมถึงการ

แก้ไขเพ่ิมเติมรายการแอนติเจนจะกระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  
ข้อ ๗ ผู้รับอนุญาตผลิตที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ให้แจ้ง

ต่อผู้อนุญาต โดยยื่นค าขอตามแบบ (แบบ ผ.อ. ๒) ท้ายประกาศนี ้
ข้อ ๘ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าบัญชีแสดงปริมาณการผลิต เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานที่ผลิต 
(๒) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการผลิตทุกรายการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ 

ธันวาคม ของทุกปี เพ่ือยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 
(๓) แจ้งให้สัตวแพทย์ซึ่งเป็นผู้ใช้ยาแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยา ตาม

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(๔) จัดให้มีสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษายา และกระจายยา ตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา กระทั่งสิ้นสุดการส่งมอบ
วัคซีนให้สัตวแพทย์ประจ าฟาร์ม เพ่ือประกันคุณภาพยาตลอดอายุยา 

(๕) จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างน้อยหนึ่งคน เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมการ
ด าเนินการตามประกาศ 

(๖) เรียกเก็บยาคืนในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เรียกเก็บยาคืน 
(๗) ปฏิบัติตามค ารับรองตามทีใ่ห้ไว้ต่อผู้อนุญาต 
ข้อ ๙ ผู้อนุญาตจะแสดงการอนุญาตไว้ในค าขอหรือจะออกหนังสืออนุญาตโดยมีเงื่อนไขหรือ 

เงื่อนเวลา หรือมีท้ังเงื่อนไขและเงื่อนเวลาไว้ด้วยก็ได้ 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

    ประกาศ ณ วันที่               พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศกระทรวงฉบับนี้ คือ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคในสัตว์ใน
ฟาร์มที่สามารถแพร่กระจายอันก่อให้เกิดโรคระบาดได้อย่างรวดเร็ว โดยอาจจะเป็นเชื้อที่ไม่มีวัคซีนส าหรับโรค
ดังกล่าว หรืออาจจะมีวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้แล้ว แต่อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ตรง
สายพันธุ์ของเชื้อก่อโรคที่พบในประเทศไทยเพ่ือใช้ในการควบคุมการระบาดของโรคชนิดนั้น ๆ ได้ ด้วยเหตุนี้
การเตรียมความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์ยาจึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง ทั้งที่เป็นไปเพ่ือระงับหรือยุติ
ภาวะการระบาดของโรคที่ยังไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ได้รับอนุมัติทะเบียนหรือมีจ าหน่ายใน
ท้องตลาดอยู่แล้วมารักษาหรือป้องกันโรคได้ ทั้งนี้  เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขและด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านกฎระเบียบส าหรับวัคซีนป้องกันโรคเพ่ือ
สามารถระงับหรือยุติภาวะการระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  และทันท่วงที ด้วยเหตุ
จ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งเพ่ือให้การก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์ในประเทศไทยมีความชัดเจน 
ถูกต้องและเหมาะสม และสอดคล้องเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล 
 
  



 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาและแนวทางการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์ 

ภาคผนวก ๑ 
 
เอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
 

(๑) ข้อมูลทั่วไป (Administrative Information) 
๑) แบบค าขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์ (แบบ ผ.อ. ๒)  

 
๒) ฉลาก (labeling) และเอกสารก ากับยา (product information) โดยผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้อง

แสดงฉลากและเอกสารก ากับยาซึ่งมีข้อความถูกต้องตามมาตรา 25 (3) (4) และ (5)  ดังนี้ 
• ชื่อที่ตั้งผู้รับอนุญาตผลิต 
• เลขที่หรืออักษรแสดงรุ่นการผลิต 
• วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ (Expiry date) 
• ส่วนประกอบ : แอนติเจนที่น ามาผลิตออโตจีนัสวัคซีน/สารเสริมฤทธิ์ รวมถึงปริมาณต่อหน่วย 
• ชื่อและสถานที่ประกอบการของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 
• ขนาดและวิธีการให้วัคซีน 
• ชนิดของสัตว์เป้าหมายประเภทหลัก รวมถึง สปีชีส์ และสายพันธุ์ย่อยของสัตว์เป้าหมาย 
• แหล่งที่มาของเชื้อก่อโรคที่น ามาใช้ในการผลิตออโตจีนัสวัคซีน 
• สภาวะการเก็บรักษา 
• มีข้อความที่ระบุว่า “ใช้ส าหรับสัตว์” เท่านั้น ด้วยตัวอักษรสีแดงเห็นได้ชัด 
• ข้อควรระวังเพ่ิมเติมในการใช้วัคซีนที่ระบุไว้ในใบสั่งยาที่เขียนโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 
• ข้อควรระวังเก่ียวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนที่ไม่ได้เปิดใช้หรือใช้ไม่หมด 
• ระยะหยุดยา หากเก่ียวข้อง 
 

๓) หนังสือรับรองต่าง ๆ (certificates) ได้แก่ 
   - ส าเนาใบอนุญาตผลิต 
   - ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP certificate)  
   - ค ารับรองเงื่อนไขการเรียกเก็บยาคืน 

- ค ารับรองการผลิตออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์ในการจัดส่งยาและการจัดเก็บยา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา (Guide to Good Distribution Practice: GDP) และ หลักเกณฑ์วิธีการที่
ดีในการจัดเก็บยา (Guide to Good Storage Practice: GSP) 

- หนังสือมอบอ านาจ 
 

 ๔.) แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์ 
 
 



 

 

-๒- 
 

(๒) ข้อมูลการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 
  ๑) สูตรต ารับหรือสูตรส่วนประกอบ (Formulation or composition of the product) 
  ๒) ระบบปิดของภาชนะบรรจุ (Container Closure System) 
  ๓) ขั้นตอนกระบวนการผลิต (Manufacturing process of the final product) 
  ๔) วัตถตุั้งต้นทั้งหมดท่ีน ามาใช้ในการผลิต (Starting materials) และการควบคุม คุณภาพ 
  ๕) Production Medium 
  ๖) การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต (In-process control tests during production) 
  ๗) ผลการทดสอบรุ่นการผลิต (Batch release analysis) ของผลิตภัณฑ์ 
  ๘) การศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ (Stability of the finished product) 
    
(๓) ข้อมูลแสดงสรรพคุณ และ/หรือ ความปลอดภัยของยา (Potency Studies/ Efficacy Studies/ Safety 
Studies) (ถ้ามีข้อมูล) 

 
 
 
 
 

  



 

 

ค ารับรองเงื่อนไขการผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์ 
 
เขียนที่................................................................. 
 
วันที่...........เดือน............ พ.ศ............................... 
 

 ข้าพเจ้าผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันในนามของ (ชื่อสถานที่)............................................ 
..............................................................................................................................................................................
ตามใบอนุญาตเลขที่......................................................... มีความประสงค์ยื่นค าขอผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัส
วัคซีนส าหรับสัตว์ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
๑. ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้เฉพาะสถานที่ที่เชื้อก่อโรคนั้นถูกคัดแยกเท่านั้น 
๒. จะปฏิบัติตามค ารับรองและเงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดไว้ทุก

ประการ หากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามค ารับรองและ
เงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดไว้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยายกเลิกใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์ดังกล่าวข้างต้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและได้ลงชื่อไว้เป็นส าคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
 

ลงชื่อ..............................................(ผู้รบัอนญุาต) 
       (...................................................) 
 วันที.่..........เดือน..........................พ.ศ................. 
 
ลงชื่อ....................................(พนักงานเจ้าหน้าที่)  
      (.............................................) 
วันที.่..........เดือน..........................พ.ศ................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที่ สธ ๑๐๐๙/SMP…………………(๑)       

ถึง  นายสัตวแพทย์ 

  ตามหลักการผลิตออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ได้
ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์นี้มีการอนุมัติให้มีการผลิตแบบมีเงื่อนไข โดยให้จ ากัดการจ าหน่ายเฉพาะฟาร์ม และมีการ
ติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา หลังจากท่ีผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีน
ส าหรับสัตว์แบบมีเงือ่นไขแล้ว ผู้ประกอบการต้องสรุปผลข้อมูลความปลอดภัยของยา รวมทั้งแสดงรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาตาม 

ผลิตภัณฑ์ยาชื่อการค้า      

ตัวยาส าคัญคือ   

    เลขใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์ 

ผู้รับอนุญาตผลิตคือ    

     ได้รับอนุมัติใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์เมื่อวันที่………..……………......…
โดยมีตารางข้อมูลยาโดยสรุปตามที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ต ารับยาดังกล่าวต้องมีการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา 

  ดังนั้น เพ่ือให้ระบบติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยามีประสิทธิภาพสูงสุดในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจากการใช้ยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์ของยาออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์  ดังกล่าวในแบบรายงาน ฯ ตามตัวอย่างที่ส่งมาด้วย
และขอความร่วมมือให้เภสัชกร/ฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลเป็นผู้รวบรวมรายงานและจัดส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาโดยตรง เพ่ือเป็นข้อมูลและใช้ตรวจสอบกับส าเนาแบบรายงานฯ ที่ได้รับจาก
ผู้ประกอบการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความร่วมมือรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาดังกล่าวซึ่งอยู่
ระหว่างติดตามความปลอดภัยด้วย จะเป็นพระคุณ 

 

      ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาและแนวทางการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์ 

ภาคผนวก ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ ผ.อ. ๑  

 

 

 

 

ค าขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์  

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)      ต าแหน่ง     

มีสถานที่ผลิตยาชื่อ            

ตั้งอยู่เลขที่    ตรอก/ซอย    ถนน     

หมู่ที่  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด     

รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท์    โทรสาร     

มีสถานที่เก็บยา ตั้งอยู่เลขท่ี  ตรอก/ซอย    ถนน     

หมู่ที่  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด     

รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท์    โทรสาร     

(กรณีมีสถานที่เก็บยามากกว่า ๑ แห่ง โปรดแนบรายละเอียดท้ายใบอนุญาตนี้) 

ส าหรับผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนที่ผลิตจาก 

 เชื้อแบคทีเรีย   เชื้อ     เชื้อ   
  

 ในรายการแอนติเจนตามแบบ ผ.อ. ๑– หน้า ๒ โดยมีรายละเอียดรายการยาตามแบบ ผ.อ. ๑– หน้า ๓ 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ผลิตยาและสถานที่เก็บยามาพร้อมค าขอฉบับนี้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ใบอน ุญาตเลขท ี่        

เลขรับที ่       
วันท่ี     
ลงช่ือ           ผู้รับแบบแจ้ง 



 

 

แบบ ผ.อ. ๑– หน้า ๒ 
                                                                                                 เลขรับที่.............................

    

รายการแอนติเจน 

วัคซีนแบคทีเรีย Bacterial vaccines 

ล าดับที ่ สายพันธุ์  หมายเหต ุ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

แบบ ผ.อ. ๑ หน้า ๓ 

เลขรับท่ี............................. 

รายละเอียดรายการยาที่ผลิต 

ล าดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ ตัวยาส าคัญ ความแรงต่อหน่วย 
รูปแบบยา* 

(dosage form) 

ขนาดบรรจุ 

(ปริมาณ/หน่วย) 

      

      

      

      

      

หมายเหตุ * การระบุรูปแบบยา (dosage form) ให้อ้างอิงตาม EDQM Standard Terms : Internal 
controlled vocabularies for pharmaceutical dose forms. Version 1.2.0 – 28 January 2019 
เอกสารประกอบค าขอ 
๑. ข้อมูลทั่วไป (Administrative Information) 
๑.๑ ฉลากและเอกสารก ากับยา 
๑.๒ หนังสือรับรองต่าง ๆ  
๒. หลักฐานแสดงข้อมูลด้านวิชาการของการผลิต  

๒.๑ เอกสารด้านคุณภาพ  

๒.๒ เอกสารด้านความปลอดภัย  

๒.๓ เอกสารด้านประสิทธิภาพ  

๓.  หลักฐานอื่น ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด  

 

 

                                                                 ลายมือช่ือ ..........................................................ผู้รับอนุญาต 

                                                                           (...........................................................) (ตัวบรรจง) 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

                                                                                                         แบบ ผ.อ. ๒ 
ใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์  

 
เลขอนุญาตผลิตที่ 

 
ใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์แสดงว่า 

สถานที่ ผลิต ชื่อ   

ตั้งอยู่ที่ 

 

 

ได้รับการอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์ไว้แล้ว 
เม ื่อว ันที่   เด ือน    พ.ศ.  

และใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์นี้มีอายุจนถึง 
   ว ันที่    เด ือน    พ.ศ.  

 

  
                  
                                                                                    พน ักงานเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                   แบบ ผ.อ. ๒ หน้า ๒ 

                                                                                   เลขอนุญาตผลิตที่ 

 

รายละเอียดแนบท้าย/รายการสลักหลัง 

ชื่อผลิตภัณฑ์และเลขอ้างอิงผลิตภัณฑ์ที่รับแจ้ง มีดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

แบบ ผอ. ๓ 
  

 
 
 

 
 

ค าขอแก ้ไขเปล ี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์ 
 

ข้าพเจ้า         ผู้รับอนุญาต/ผู้ด าเนินกิจการ ตาม
ใบอนุญาตผล ิตยาเลขท ี่   ในนามของ(บร ิษ ัท/ห้าง/ร้าน)                    

ขอแก้ไขเปล ี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์ ช ื่อ  
   เลขอนุญาตผลิตท ี่             

รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ระบ)ุ                             

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหล ักฐานตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
ก าหนดมาพร้อมนี้ และขอรับรองว่าข้อความอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในค าขอฉบับนี้เหมือนเดิมทุกประการและขอ
ยกเลิกรายการเดิมในทะเบียนต ารับยาตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวในทะเบียน
ต ารับยา เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

 
                                                (ลายม ือช ื่อ)                 ผู้ร ับอน ุญาต 

                                                                (         ) (ตัวบรรจง) 
 

                                                 (ลายม ือช ื่อ)         ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

                                                                (    ) (ตัวบรรจง) 

(ยื่นแบบค าขอพร้อมส าเนาคู่ฉบับ)                                          

(ส่วนน้ีส าหรับเจ้าหนา้ที่) 

ค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่  
[    ] อน ุญาต  
[    ] ไม่อน ุญาต เน ื่องจาก    
[    ] ค าสั่งอ่ืน      

 
                                                 ( ลายม ือช ื่อ )       

ต าแหน ่ง      
พน ักงานเจ้าหน้าที่ 

ลงว ันท ี่      

เลขรับที…่………………………….
วันท่ี………………………………… 
ลงช่ือ…………………..ผูร้ับค าขอ 



 

 

แบบ ผอ. ๓ หน้า ๒ 
 

รายละเอียดการแก ้ไขเปล ี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์ 
 

• การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนส าหรับสัตว์ตามแบบ ผ.อ. ๓ 

เลขรับที่   ชื่อยา  เลขอนุญาตผลิตที่     

 รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  [   ] ฉลาก 
  [   ] เอกสารก ากับยา 
  [   ] ขนาดบรรจุ 
  [   ] ชื่อยา 

[   ] ลักษณะยา 
[   ] สูตรยา (แสดงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสูตรต ารับยา) 
[   ] วิธีวิเคราะห์และข้อก าหนดมาตรฐาน  

(แสดงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์และข้อก าหนดมาตรฐาน) 
[   ] อ่ืน ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา 

• ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จาก         

           

           

            

• ที่เคยได้รับอนุมัติไว้ 

เป็น            
           
              

• เอกสารหลักฐาน 

[  ] ส าเนาใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยาหรือใบแทน 
[  ] ส าเนาใบอนุญาต 
[  ] เอกสารสนับสนุนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
[  ] รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสูตรต ารับยา  
[  ] รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์และข้อก าหนดมาตรฐาน  
[  ] อ่ืน ๆ  


