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กฎกระทรวง
การขึน้ ทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การแจ้งรายละเอียดและการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๔ วรรคสี่ มาตรา ๓๘ วรรคสอง
มาตรา ๔๐ วรรคสี่ มาตรา ๔๑ วรรคสอง มาตรา ๔๕ วรรคสี่ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ วรรคสอง
และมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บัง คับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ทะเบียนตารับ” หมายความว่า ทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
“ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ” หมายความว่า ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
“ใบรับแจ้งรายละเอียด” หมายความว่า ใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
“ใบรับจดแจ้ง” หมายความว่า ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
“ใบสาคัญ” หมายความว่า ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ หรือใบรับแจ้งรายละเอียดหรือ
ใบรับจดแจ้ง
ข้อ ๓ บุ ค คลต่ อ ไปนี้ สามารถขอขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ขอแจ้ ง รายละเอี ย ดหรื อ จดแจ้ ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามกฎกระทรวงนี้
(๑) ผู้รับใบอนุญาตผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๒) ผู้ว่าจ้างผู้มีใบอนุญาตผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขึ้นทะเบียนตารับที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๖ (๒) หรือแจ้ง
รายละเอียดหรือจดแจ้งผลิต ภัณฑ์สมุน ไพรที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๖ (๓) ให้ยื่นคาขอต่อ
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ผู้ อ นุ ญ าต พร้ อ มด้ ว ยข้ อมู ล เอกสารหรื อหลั กฐานที่ เกี่ ย วข้ องตามมาตรา ๓๖ หรื อ มาตรา ๔๗
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ เมื่อได้รับคาขอขึ้นทะเบียนตารับ คาขอแจ้งรายละเอียดหรือคาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์
สมุ น ไพร ให้ ผู้ อ นุ ญ าตออกใบรั บ ค าขอให้ แ ก่ ผู้ ยื่ น ค าขอไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน และให้ ต รวจสอบค าขอ
ขึ้นทะเบียนตารับ คาขอแจ้งรายละเอียดหรือคาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งข้อมูลและเอกสารว่า
ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นหรื อ ไม่ หากไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว น ให้ บั น ทึ ก ความบกพร่ อ งนั้ น ไว้ แ ละ
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคาขอขึ้นทะเบียนตารับ คาขอแจ้งรายละเอียดหรือคาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์
สมุนไพร หรือจัดส่งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาต
กาหนด ในกรณีที่การยื่นคาขอรับขึ้นทะเบียนตารับ คาขอแจ้งรายละเอียดหรือคาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมิได้กระทาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้อนุญาตและผู้ขอขึ้นทะเบียนตารับ ผู้ขอแจ้ง
รายละเอียดหรือขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนตารับ ผู้ขอแจ้งรายละเอียดหรือขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่แก้ไข
เพิ่มเติมคาขอขึ้นทะเบียนตารับ คาขอแจ้งรายละเอียดหรือคาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือไม่จัดส่ง
ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตกาหนด ให้ถือว่าผู้ขอ
ขึ้นทะเบียนตารับ ผู้ขอแจ้งรายละเอียดหรือขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ประสงค์จะดาเนินการต่อไป
และให้ผู้อนุญาตจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ข้อ ๖ ในกรณีที่คาขอขึ้นทะเบียนตารับ รวมทั้งข้อมูล เอกสารและหลักฐานถูกต้องและ
ครบถ้วน และผู้ขอขึ้นทะเบียนตารับชาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิ จารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้ว
ให้ผู้อนุญาตพิจารณาคาขอขึ้นทะเบียนตารับให้แล้วเสร็จภายในสามร้อยสามสิบวัน โดยผู้อนุญาตจะออก
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับได้ต่อเมื่อไม่ปรากฏเหตุของการสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตารับตามมาตรา ๓๗
ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคาสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตารับและคณะกรรมการให้ความเห็นชอบกับการสั่ง
ไม่รับขึ้นทะเบียนตารับตามมาตรา ๓๗ แล้ว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนตารับทราบพร้อมด้วย
เหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคาสั่ง
ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้อนุ ญาตมีคาสั่งรับขึ้นทะเบียนตารับ ให้มีหนั งสือแจ้งผู้ขอขึ้นทะเบียน
ตารับทราบ และให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนตารับมาชาระค่าธรรมเนียมใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว เมื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนตารับได้ชาระค่าธรรมเนียมใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับแล้ว ให้ผู้อนุญาตออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
ชาระค่าธรรมเนียม
ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนตารับไม่ชาระค่าธรรมเนียมใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนตารับไม่ประสงค์จะรับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
และให้ผู้อนุญาตจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
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ข้อ ๘ ในกรณีที่คาขอแจ้งรายละเอียดผลิต ภัณ ฑ์สมุนไพร รวมทั้งข้อมูล เอกสารและ
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน และผู้ขอแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพรชาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
พิ จ ารณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรแล้ ว ให้ ผู้ อ นุ ญ าตพิ จ ารณาค าขอแจ้ ง รายละเอี ย ดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
ให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวัน โดยผู้อนุญาตจะออกใบรับแจ้งรายละเอียดได้ต่อเมื่อไม่ปรากฏเหตุ
ของการสั่งไม่รับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรา ๔๘ ประกอบกับมาตรา ๓๗
ในกรณี ที่ ผู้ อ นุ ญาตมีค าสั่ งไม่รับ แจ้ งรายละเอี ย ดผลิต ภั ณ ฑ์ ส มุนไพรและคณะกรรมการให้
ความเห็นชอบกับการสั่งไม่รับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรา ๔๘ ประกอบกับมาตรา ๓๗ แล้ว
ให้ มีห นั งสือแจ้งให้ ผู้ขอแจ้งรายละเอียดผลิต ภัณฑ์สมุนไพรทราบพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคาสั่ง
ให้นาความในข้อ ๗ มาใช้บังคับแก่การออกใบรับแจ้งรายละเอียดด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๙ ในกรณีคาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งข้อมูล เอกสารและหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วน และผู้ขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรชาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาผลิต ภัณ ฑ์
สมุนไพรแล้ว ให้ผู้อนุญาตพิจารณาคาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยผู้อนุญาตจะออกใบรับจดแจ้งได้
ต่อเมื่อตารับผลิต ภัณฑ์สมุน ไพรที่ขอจดแจ้งมีความถูกต้องตามรายการแนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ตามมาตรา ๖ (๓) รวมทั้ ง ไม่ ป รากฏเหตุ ของการสั่ ง ไม่รั บจดแจ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ นไพร
ตามมาตรา ๔๘ ประกอบกับมาตรา ๓๗
ให้นาความในข้อ ๗ และข้อ ๘ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การออกใบรับจดแจ้งด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้รับใบสาคัญประสงค์จะแก้ไขรายการในใบสาคัญ ให้ยื่นคาขอแก้ไขรายการ
ต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรายการในใบสาคัญที่ประสงค์จะแก้ไข
ตามที่กาหนดไว้ในแบบคาขอแก้ไขรายการในใบสาคัญ
ให้นาความในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือข้อ ๙ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี
มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคาขอแก้ไขรายการในใบสาคัญและการอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบสาคัญด้วย
โดยอนุโลม
ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคาสั่งรับแก้ไขรายการตามวรรคหนึ่ง ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอแก้ไขรายการทราบ
กรณีที่มีการแก้ไขรายการในใบสาคัญเล็กน้อยซึ่งไม่กระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยของผลิต ภัณฑ์สมุน ไพร และไม่ทาให้ผลิต ภัณฑ์สมุนไพรนั้นเป็นสมุนไพรที่ห้ามผลิ ต
น าเข้า หรือขายตามมาตรา ๕๘ ให้ ผู้รับใบสาคัญสามารถดาเนินการแก้ไขก่อนได้ โดยให้แจ้งต่อ
ผู้อนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๑ ผู้ รั บ ใบส าคัญซึ่ง ประสงค์จ ะต่ออายุ ใ บส าคัญ ให้ ยื่ นค าขอต่อผู้ อนุญาตก่อนวัน ที่
ใบสาคัญสิ้นอายุไม่เกินเก้าสิบวัน พร้อมด้วยใบสาคัญและข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานตามที่กาหนดใน
แบบคาขอต่ออายุใบสาคัญ
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ให้ น าความในข้ อ ๕ ข้ อ ๖ ข้ อ ๗ ข้ อ ๘ และข้อ ๙ แล้ ว แต่กรณี มาใช้บังคับแก่
การพิจารณาคาขอต่ออายุใบสาคัญและการอนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ใบสาคัญสูญหาย ถูกทาลาย หรือเสียหายในสาระสาคัญ ให้ผู้รับใบสาคัญ
ดังกล่าวยื่นคาขอรับใบแทนใบสาคัญต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
ถูกทาลาย หรือเสียหายในสาระสาคัญ พร้อมด้วยข้อมูล เอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบแจ้งความ กรณีใบสาคัญสูญหาย
(๒) ใบสาคัญหรือเลขที่ใบสาคัญ กรณีที่ใบสาคัญถูกทาลายหรือเสียหายในสาระสาคัญ
(๓) ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอรับแทนใบสาคัญ
ให้นาความในข้อ ๕ มาใช้บังคับแก่การรับคาขอรับใบแทนใบสาคัญด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่คาขอรับใบแทนใบสาคัญ รวมทั้งข้อมูล เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งถูกต้อง
และครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตออกใบแทนใบสาคัญ และให้นาความในข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคาสั่งไม่ออกใบแทนใบสาคัญ ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอออกใบแทนใบสาคัญทราบ
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคาสั่ง
ข้อ ๑๓ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการแจ้งให้ทราบตามกฎกระทรวงนี้ ผู้อนุญาต
จะแจ้งแก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนตารับ ผู้ขอจดแจ้งรายละเอียด และผู้ขอจดแจ้ง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมกับหนังสือแจ้งไปด้วยก็ได้
ข้อ ๑๔ ใบส าคั ญ และค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่ เ ลขาธิ การก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๕ การยื่นคาขอ การออกใบสาคัญ การแก้ไขใบสาคัญ การต่ออายุใบสาคัญ การออก
ใบแทนใบสาคัญตามกฎกระทรวงนี้ ให้ดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในระหว่างที่ยัง
ไม่สามารถดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นคาขอ ณ ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของสานักงาน
แห่งใหญ่ของผู้ยื่นคาขอในกรณีบุคคลตามข้อ ๓ เป็นนิติบุคคล หรือ ณ ท้องที่ที่เป็นภูมิลาเนาของผูย้ นื่
คาขอในกรณีบุคคลตามข้อ ๓ เป็นบุคคลธรรมดา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
(๒) ในจั ง หวั ด อื่ น ให้ ยื่ น ณ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด หรื อ ยื่ น ณ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ก็ได้
(๓) สถานที่อื่นตามที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๖ บรรดาใบส าคั ญ การขึ้ นทะเบีย นตารั บ ยาตามพระราชบั ญญั ติย า พ.ศ. ๒๕๑๐
ในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้ออกให้ไว้ก่อนพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
ใช้บังคับและยังไม่สิ้นอายุ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารับยาจะสิ้นอายุ ดังต่อไปนี้
(๑) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ให้สิ้นอายุเมื่อครบห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๕ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(๒) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สิ้นอายุเมื่อครบเจ็ดปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ
(๓) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ถึงวันที่พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ใช้บังคับ ให้สิ้นอายุเมื่อครบเก้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕๕ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๔ วรรคสี่ มาตรา ๓๘
วรรคสอง มาตรา ๔๐ วรรคสี่ มาตรา ๔๑ วรรคสอง มาตรา ๔๕ วรรคสี่ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙
วรรคสอง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารขอขึ้น ทะเบีย นตารั บผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรและการออกใบส าคั ญการขึ้ นทะเบี ย นตารับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแจ้งรายละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายละเอียด การจดแจ้งและการออก
ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร การขอแก้ไขและการขออนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร การขอต่ออายุและการอนุญาต
ให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการขอรับและการออกใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ใบแทนใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบแทนใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

