เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กาหนดแบบคาขอและใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ใบรับแจ้งรายละเอียด และใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พ.ศ. 2563
อาศัยอานาจตามความในข้อ 14 แห่งกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การแจ้งรายละเอียดและการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2563 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ผู้ขอขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐาน
ตามแบบ ทบ.๑ ท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 ผู้ขอแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐาน
ตามแบบ จร.1 ท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 ผู้ขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ จจ.๑
ท้ายประกาศนี้
ข้อ 5 ใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ให้ เ ป็ น ไปตามแบบ ทบ.๒
ท้ายประกาศนี้
ข้อ 6 ใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เป็นไปตามแบบ จร.๒ ท้ายประกาศนี้
ข้อ 7 ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เป็นไปตามแบบ จจ.2 ท้ายประกาศนี้
ข้อ 8 ผู้ รั บ ใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ที่ ป ระสงค์ จ ะแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงรายการในใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
หรือหลักฐานตามแบบ ทบ.3 ท้ายประกาศนี้
ข้อ 9 ผู้ รั บ ใบรั บ แจ้ ง รายละเอี ย ดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ที่ ป ระสงค์ จ ะแก้ ไขเปลี่ ย นแปลง
รายการในใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ จร.3
ท้ายประกาศนี้
ข้อ 10 ผู้รับใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับ
จดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ จจ.3 ท้ายประกาศนี้
ข้อ 11 ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์
สมุน ไพรที่ป ระสงค์ขอใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด ใบรับจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ บท. ท้ายประกาศนี้

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗ ง

หนา้ ๑๐
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๘ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อ 12 ผู้ รั บ ใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ใบรั บ แจ้ ง รายละเอี ย ด ใบรั บ จดแจ้ ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ประสงค์จะต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด ใบรับจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ ตอ. ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ไพศาล ดัน่ คุ้ม
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

แบบ ทบ.๑
เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ

.
.
.ผู้รับคำขอ

คำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
____________________________

คำขออนุญาต

ชนิด  ยาจากสมุนไพร
ยาแผนไทย
ยาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนทางเลือก...................................................
ยาพัฒนาจากสมุนไพร
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ประเภท  ผลิต

 นำเข้า

 เพื่อส่งออกเท่านั้น

๑. ชื่อของผลิตภัณฑ์
ชื่อภาษาไทย..........................................................................................................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี).........................................................................................................................................................................
๒. ข้อมูลผู้ขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เจ้าของผลิตภัณฑ์)
บุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า ……………………………..…...........................................…....................................…………………………………....
อายุ...…..……ปี สัญชาติ…….…....……… เลขประจำตัวประชาชน...............................................................................
ที่อยู่เลขที่…………………..……... หมู่บ้าน/อาคาร……..…..................................................... หมู่ที่……....................
ตรอก/ซอย…………..........……....….. ถนน….....…………....…..................… ตำบล/แขวง……....….…..……....……....…….
อำเภอ/เขต……………………..…..…….......... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์…...………….…......
โทรสาร...............................โทรศัพท์…….........................E-mail………………............................….….……..................
นิติบุคคล
ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล)...................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล.......................................... ที่อยู่เลขที่………........… หมู่บ้าน/อาคาร……..…...........................
หมู่ที่……............. ตรอก/ซอย…………..........…. ถนน….....………….....….. ตำบล/แขวง……....….…..……....……....…….
อำเภอ/เขต……………………..…..…….......... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์…...………….…......
โทรสาร.............................. โทรศัพท์……......................... E-mail……………............................….….……..................
โดยมี ................................................................................................. เป็น ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการ
แทนนิติบุคคล อายุ……...…ปี สัญชาติ…….…....……. เลขประจำตัวประชาชน...........................................................
บุคคลธรรมดาต่างด้าว
หนังสือเดินทางเลขที่................................................................. วันหมดอายุ……………….........................................
ใบสำคัญถิน่ ที่อยู่เลขที…่ ……………………………......……............... ออกให้ ณ วันที่………………...................……………..
ใบอนุญาตทำงานเลขที…่ ……………………………………................. วันหมดอายุ………………………………….....................

-๒หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (๑๔) หรือ (๑๕) ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
เลขที…่ …………………………………………………….…........ออกให้ ณ วันที่……………………………………………...................
หรือหนังสือรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเลขที่………………………….……………........
ออกให้ ณ วันที่……………………….............................................................................................................................
นิติบุคคลต่างด้าว
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (๑๔) หรือ (๑๕) ตามกฎหมายว่าด้ว ยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
เลขที…่ …………………………………………………….…........ออกให้ ณ วันที…่ …………………………………………...................
หรือหนังสือรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเลขที่………………………….…………….....
ออกให้ ณ วันที่……………………….............................................................................................................................
๓. ข้อมูลสถานทีผ่ ลิต หรือนำเข้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
กรณีผลิตในประเทศ
ชื่อผู้รับอนุญาตผลิต ............................................................................... ใบอนุญาตผลิตเลขที.่ ...............................
ชื่อผู้ดำเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล)......................................... ชื่อสถานที่ผลิต........................................................
อยู่เลขที่………..……… ตรอก/ซอย………….……… ถนน……………....…….. หมู่ที่…...…… ตำบล/แขวง……….….……....
อำเภอ/เขต……………………….. จังหวัด…………..……..………. รหัสไปรษณีย์…….……. โทรศัพท์……….………….............
กรณีแบ่งบรรจุ ระบุเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่นำมาแบ่งบรรจุ...................................................................
(กรณีสถานที่ผลิตมากกว่าหนึ่งแห่งให้แจ้งรายละเอียดของผู้ผลิตทั้งหมด ท้ายแบบคำขอ)

กรณีนำเข้า
ชื่อผู้รับอนุญาตนำเข้า ................................................. ใบอนุญาตนำเข้าเลขที.่ .......................................................
กรณีนิติบุคคล ระบุชื่อผู้ดำเนินกิจการ........................................... ชื่อสถานที่นำเข้า...............................................
ที่ตั้งสถานที่นำเข้า อยู่เลขที่………………………. ตรอก/ซอย…………………….… ถนน……………..……..……….…….........
หมู่ที่………… ตำบล/แขวง……….……..…….....… อำเภอ/เขต……………………….…….. จังหวัด……………..……....…..….
รหัสไปรษณีย…์ …..………….…..……. โทรศัพท์……..........………….….….……..………......
ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ................................................................................................................................................
ทีต่ ้งั สถานที่ผลิต…………………………………………………………………..……………………….…………………...........................
รายละเอียดผู้ผลิตอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและที่อยู่

เลขที่ใบอนุญาต (ถ้ามี)

หน้าที่รับผิดชอบในขั้นตอนการผลิต**

** ตัวอย่างเช่น การเตรียมผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, การบรรจุผลิตภัณฑ์, การทำ granulation, ผู้ผลิต bulk finished dosage form เป็นต้น

-๓4. รายละเอียดของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อภาษาไทย...........................................................................................................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี).........................................................................................................................................................................
ชื่อภาษาต่างประเทศอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................................
รูปแบบ....................................................................................................................................................................................................
ในตำรับนี้ .......................................................................(ระบุปริมาณและหน่วยของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่อรุ่นการผลิต โดยแสดงเป็น
ระบบเมตริก) มีวัตถุอันเป็นส่วนประกอบ คือ
ชื่อภาษาไทย

ชื่อสมุนไพร (พืช / สัตว์ / จุลชีพ / แร่)
ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อละติน (ถ้ามี)

ส่วนที่ใช้

ปริมาณ

หมายเหตุ : กรณีมีสารสำคัญให้แจ้งชื่อสารสำคัญในช่องชื่อภาษาอังกฤษ และแจ้งปริมาณสารสำคัญในช่องปริมาณ

กรณีเป็นสารสกัด ให้แจ้งรายละเอียดในตารางข้างล่าง
ชื่อสารสกัดพืช/
สัตว์

ชื่อวิทยาศาสตร์
(พืช/สัตว์)

ส่วนที่ใช้

ตัวทำละลาย

อัตราส่วน (พืช/สัตว์ :
ปริมาณตัวทำละลาย)

ปริมาณสารสกัด

-๔ชื่อสารช่วย
ชื่อภาษาไทย/ชื่อภาษาอังกฤษ

CAS number (ถ้ามี)

5. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รายการของผลิตภัณฑ์
ลักษณะ

ขนาดบรรจุ

กรรมวิธีการผลิต

สรรพคุณ/ข้อบ่งใช้/ ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ขนาดและวิธีการใช้

หน้าที่

ปริมาณ

-๕วิธีเตรียมก่อนรับประทาน

เงื่อนไขการรับประทาน

การเก็บรักษา / อายุการเก็บรักษา

ข้อห้ามใช้

คำเตือน

ข้อควรระวัง

อาการไม่พึงประสงค์

ช่องทางการขาย (สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ขายในสถานที่มีใบอนุญาต
ผลิตภัณฑ์ใช้เฉพาะสถานพยาบาล

-๖บทสรุป ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ
(๑) หนั งสื อ รั บ รองการว่ าจ้ างระหว่ างผู้ ยื่ น คำขอและผู้ รั บ จ้ างกรณี ที่ เป็ น ผู้ ว่าจ้ า งผลิ ต หรือ นำเข้ า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เฉพาะกรณีรับจ้างผลิต หรือนำเข้า
(๒) เอกสารแสดงว่าเป็ น ผู้ มีอำนาจทำการแทน (กรณี มอบอำนาจ) หรือเป็ น ผู้แทนนิติบุคคลหรือ ผู้มี
อำนาจทำการแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(3) สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบอนุญาตทำงาน สำเนาถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร สำเนาใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวของผู้ขอขึ้นทะเบียนตำรับ สำหรับคนต่างด้าว (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้แสดงตนด้วยตนเอง)
(4) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(5) รูปถ่ายลักษณะผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(6) หลักฐานแสดงข้อมูลด้านวิชาการของผลิตภัณฑ์
(6.๑) เอกสารด้านคุณภาพ
(6.๒) เอกสารด้านความปลอดภัย
(6.๓) เอกสารด้านประสิทธิภาพ
(6.๔) ฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(6.๕) หนังสือรับรองการอนุญาตให้ขายหรือการขึ้นทะเบียนตำรับ เฉพาะกรณีที่เป็นการนำเข้า
(6.๖) หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
(7) หลักฐานอื่น ๆ ตามมาตรา ๓๖ (๑๑)
(8) หนังสือให้ความยินยอมตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด
(9) หนังสือคำรับรองสำหรับผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียด และใบรับจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับการดำเนินการติดตามความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. ข้าพเจ้า มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้ องห้ามตามมาตรา ๑๙ (๖) (๗)
(๘) หรือ (๙) แห่ง พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้แนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตตามมาตรา ๑๙
(๑.๑) สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (กรณีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ขออนุญาต)
(๑.2) ใบรับรองของผู้ป ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ขออนุญาตไม่เป็นโรค
ตามมาตรา 19 (8) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
2. เมื่อมีคำสั่งจากภาครัฐให้แก้ไขรายการในทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะยื่นคำขอแก้ไขหรือแจ้ง
ผู้อนุญาตตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด
3. เมือ่ มีคำสั่งจากภาครัฐให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากตลาด ข้าพเจ้าจะดำเนินการเรียกเก็บคืน
จากตลาด และจะหยุดขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทันที และ
กรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเอง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์
สมุนไพรทราบและหยุดการผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรทันที

-๗ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)
(

ผู้ขอขึ้นทะเบียนตำรับ
) (ตัวบรรจง)

[ตราประทับสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)]

หมายเหตุ: ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง  และ

หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ จร.๑
เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ

.
.
.ผู้รับคำขอ

คำขอแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
____________________________

คำขออนุญาต

ชนิด  ยาจากสมุนไพร
ยาแผนไทย
ยาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนทางเลือก……………………………………………
ยาพัฒนาจากสมุนไพร
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ประเภท  ผลิต

 นำเข้า  เพื่อส่งออกเท่านั้น

๑. ชื่อของผลิตภัณฑ์
ชื่อภาษาไทย..........................................................................................................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี).........................................................................................................................................................................
๒. ข้อมูลผู้ขอแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เจ้าของผลิตภัณฑ์)
บุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า ……………………………..…...........................................…....................................…………………………………....
อายุ...…..……ปี สัญชาติ…….…....……… เลขประจำตัวประชาชน...............................................................................
ที่อยู่เลขที่…………………..……... หมู่บ้าน/อาคาร……..…..................................................... หมู่ที่……....................
ตรอก/ซอย…………..........……....….. ถนน….....…………....…..................… ตำบล/แขวง……....….…..……....……....…….
อำเภอ/เขต……………………..…..…….......... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์…...………….…......
โทรสาร...............................โทรศัพท์…….........................E-mail………………............................….….……..................
นิติบุคคล
ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล)...................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล.......................................... ที่อยู่เลขที่………........… หมู่บ้าน/อาคาร……..…...........................
หมู่ที่……............. ตรอก/ซอย…………..........…. ถนน….....………….....….. ตำบล/แขวง……....….…..……....……....…….
อำเภอ/เขต……………………..…..…….......... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย…์ ...………….…......
โทรสาร.............................. โทรศัพท์……......................... E-mail……………............................….….……..................
โดยมี ................................................................................................. เป็ น ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการ
แทนนิติบุคคล อายุ……...…ปี สัญชาติ…….…....……. เลขประจำตัวประชาชน...........................................................
บุคคลธรรมดาต่างด้าว
หนังสือเดินทางเลขที่................................................................. วันหมดอายุ……………….........................................
ใบสำคัญถิ่นที่อยู่เลขที่………………………………......……............. ออกให้ ณ วันที่………………...................…………..…..
ใบอนุญาตทำงานเลขที…่ ……………………………………............... วันหมดอายุ………………………………….......................

-๒หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (๑๔) หรือ (๑๕) ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
เลขที…่ …………………………………………………….…........ออกให้ ณ วันที่……………………………………………...................
หรือหนังสือรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเลขที่………………………….……………........
ออกให้ ณ วันที่……………………….............................................................................................................................
นิติบุคคลต่างด้าว
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (๑๔) หรือ (๑๕) ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
เลขที…่ …………………………………………………….…....... ออกให้ ณ วันที่……………………………………………...................
หรือหนังสือรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเลขที่………………………….…………….....
ออกให้ ณ วันที่………………………..............................................................................................................................
๓. ข้อมูลสถานที่ผลิต หรือนำเข้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
กรณีผลิตในประเทศ
ชื่อผู้รับอนุญาตผลิต ............................................................................... ใบอนุญาตผลิตเลขที.่ ...............................
ชื่อผู้ดำเนินกิจการ(กรณีนิติบุคคล)......................................... ชื่อสถานที่ผลิต.........................................................
อยู่เลขที่………..……… ตรอก/ซอย………….………… ถนน…………....…….. หมู่ที่…...…… ตำบล/แขวง……….….………...
อำเภอ/เขต………………………….. จังหวัด………….……..………. รหัสไปรษณีย์……..……. โทรศัพท์……….…………..........
กรณีแบ่งบรรจุ ระบุเลขแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่นำมาแบ่งบรรจุ.......................................................
(กรณีสถานที่ผลิตมากกว่าหนึ่งแห่งให้แจ้งรายละเอียดของผู้ผลิตทั้งหมด ท้ายแบบคำขอ)

กรณีนำเข้า
ชื่อผู้รับอนุญาตนำเข้า ................................................. ใบอนุญาตนำเข้าเลขที.่ .......................................................
กรณีนิติบุคคล ระบุชื่อผู้ดำเนินกิจการ............................................... ชื่อสถานที่นำเข้า...........................................
ที่ตั้งสถานที่นำเข้า อยู่เลขที…่ ……………………. ตรอก/ซอย…………………….… ถนน……………..……..……….…….........
หมู่ที่………… ตำบล/แขวง……….……..…….....… อำเภอ/เขต……………………….…….. จังหวัด……………..……....…..….
รหัสไปรษณีย…์ …..………….…..……. โทรศัพท์……..........………….….….……..………......
ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ................................................................................................................................................
ที่ตั้งสถานที่ผลิต…………………………………………………………………..……………………….…………………...........................
รายละเอียดผู้ผลิตอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและที่อยู่

เลขทีใ่ บอนุญาต (ถ้ามี)

หน้าที่รับผิดชอบในขั้นตอนการผลิต**

** ตัวอย่างเช่น การเตรียมผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, การบรรจุผลิตภัณฑ์, การทำ granulation, ผู้ผลิต bulk finished dosage form เป็นต้น

-๓4. รายละเอียดของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อภาษาไทย...........................................................................................................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี).........................................................................................................................................................................
ชื่อภาษาต่างประเทศอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................................
รูปแบบ....................................................................................................................................................................................................
ผลิตภัณ ฑ์สมุน ไพร ชื่อตำรับ.......................................................................ตามบัญชี.......... แนบท้าย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิ ตหรือนำเข้า
เพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และ
เงื่ อ นไขของวั ต ถุ ที่ อ าจใช้ เป็ น ส่ ว นผสมในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร สำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ ข อจดแจ้ ง ....
ข้อ...... ที่มีรายละเอียดแตกต่างจากที่ประกาศในบัญชี ๑ ๒ และ ๓ แนบท้ายประกาศฯ ซึ่งไม่กระทบต่อคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยมีความแตกต่าง ดังต่อไปนี้
ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ดูรายละเอียดตามข้อ ๑)
มีการเพิ่มส่วนประกอบไม่สำคัญ หรือมีส่วนประกอบไม่สำคัญ เช่น วัตถุ กันเสีย สารแต่งกลิ่น รส
แตกต่างไปจากบัญชีแนบท้าย (ระบุในตารางสารช่วย)
กรรมวิธีการผลิต (ให้ระบุในข้อ 5 หัวข้อกรรมวิธีการผลิต)
ขนาดและวิธีการใช้ โดยที่ขนาดรับประทานต่อวันไม่เกินปริมาณสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบ
ท้าย (ให้ระบุในข้อ 5 หัวข้อขนาดและวิธีการใช้)
สรรพคุณ / ข้อบ่ งใช้/ ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ โดยไม่กระทบต่อการเปลี่ยนประเภทผลิ ต
ภัณฑ์สมุนไพร และยังอยู่ในกรอบสรรพคุณ/ ข้อบ่งใช้/ ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ เดิม (ให้ระบุใน
ข้อ 5 หัวข้อสรรพคุณ/ ข้อบ่งใช้/ ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ)
ขนาดบรรจุ โดยเป็ นการขอแก้ไขภาชนะบรรจุและขอขยายขนาดบรรจุสูงสุดจากบัญชีแนบท้าย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ (ให้ระบุในข้อ 5 หัวข้อขนาดบรรจุ)
ชื่อสารช่วย
ชื่อภาษาไทย/ชื่อภาษาอังกฤษ

CAS number (ถ้ามี)

หน้าที่

ปริมาณ

-๔5. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รายการของผลิตภัณฑ์
ลักษณะ

ขนาดบรรจุ

กรรมวิธีการผลิต

สรรพคุณ/ ข้อบ่งใช้/ ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ขนาดและวิธีการใช้

วิธีเตรียมก่อนรับประทาน

เงื่อนไขการรับประทาน

-๕การเก็บรักษา/ อายุการเก็บรักษา

ข้อห้ามใช้

คำเตือน

ข้อควรระวัง

อาการไม่พึงประสงค์

ช่องทางการขาย (สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ขายในสถานที่มีใบอนุญาต
ผลิตภัณฑ์ใช้เฉพาะสถานพยาบาล
บทสรุป ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ
(๑) หนั งสื อ รั บ รองการว่ าจ้ างระหว่ า งผู้ ยื่ น คำขอและผู้ รับ จ้ างกรณี ที่ เป็ น ผู้ ว่าจ้ า งผลิ ต หรือ นำเข้ า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เฉพาะกรณีรับจ้างผลิต หรือนำเข้า

-๖(๒) เอกสารแสดงว่าเป็ น ผู้ มีอำนาจทำการแทน (กรณี มอบอำนาจ) หรือเป็น ผู้แทนนิติบุคคลหรือ ผู้มี
อำนาจทำการแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(3) สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบอนุญาตทำงาน สำเนาถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร สำเนาใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าวของผู้ขอแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับคนต่างด้าว (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้แสดงตนด้วยตนเอง)
(4) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(5) รูปถ่ายลักษณะผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(6) หลักฐานแสดงข้อมูลด้านวิชาการของผลิตภัณฑ์ (แล้วแต่กรณีที่เกี่ยวข้องกับคำขอ)
(6.๑) เอกสารด้านคุณภาพ
(6.๒) เอกสารด้านความปลอดภัย
(6.๓) เอกสารด้านประสิทธิภาพ
(6.๔) ฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(6.๕) หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์
(6.๖) หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
(7) หลักฐานอื่น ๆ ตามมาตรา ๔๗ (๘)
(8) หนังสือให้ความยินยอมตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด
(9) หนังสือคำรับรองสำหรับผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียด และใบรับจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับการดำเนินการติดตามความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. ข้าพเจ้า มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ (๖) (๗)
(๘) หรือ (๙) แห่ง พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้แนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตตามมาตรา ๑๙
(๑.๑) สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (กรณีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ขออนุญาต)
(๑.2) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับ รองว่าผู้ขออนุ ญาตไม่เป็นโรค
ตามมาตรา 19 (8) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
2. เมื่อมีคำสั่งจากภาครัฐให้แก้ ไขการแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะยื่นคำขอแก้ไขหรือแจ้งผู้
อนุญาตตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด
3. เมื่อมีคำสั่งจากภาครัฐให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากตลาด ข้าพเจ้าจะดำเนินการเรียกเก็บคืน
จากตลาด และจะหยุดขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทันที และ
กรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเอง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์
สมุนไพรทราบและหยุดการผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรทันที
4. หากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่มีสรรพคุณตามทีร่ ะบุในใบรับแจ้งรายละเอียด หรือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ปลอมตามมาตรา 59 (6) ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้อนุญาตมีคำสั่งยกเลิกใบรับแจ้งรายละเอียดโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)
(

ผู้ขอแจ้งรายละเอียด
) (ตัวบรรจง)

[ตราประทับสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)]

หมายเหตุ: ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง  และ

หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ จจ.๑
เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ

.
.
.ผู้รับคำขอ

คำขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
____________________________

คำขออนุญาต

ชนิด  ยาจากสมุนไพร
ยาแผนไทย
ยาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนทางเลือก...................................................
ยาพัฒนาจากสมุนไพร
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ประเภท  ผลิต

 นำเข้า  เพื่อส่งออกเท่านั้น

๑. ชื่อของผลิตภัณฑ์
ชื่อภาษาไทย .........................................................................................................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ ...................................................................................................................................................................................
๒. ข้อมูลผู้ขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เจ้าของผลิตภัณฑ์)
บุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า ……………………………..…...........................................….....................................…………………………………....
อายุ...…..……ปี สัญชาติ…….…....……… เลขประจำตัวประชาชน...............................................................................
ที่อยู่เลขที่…………………..……... หมู่บ้าน/อาคาร……..…..................................................... หมู่ที่……....................
ตรอก/ซอย…………..........……....….. ถนน….....…………....…..................… ตำบล/แขวง……....….…..……....……....…….
อำเภอ/เขต……………………..…..…….......... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์…...………….…......
โทรสาร...............................โทรศัพท์…….........................E-mail………………............................….….……..................
นิติบุคคล
ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล)...........................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล.......................................... ที่อยู่เลขที่………........… หมู่บ้าน/อาคาร……..…...........................
หมู่ที่……............. ตรอก/ซอย…………..........…. ถนน….....………….....….. ตำบล/แขวง……....….…..……....……....…….
อำเภอ/เขต……………………..…..…….......... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์…...………….…......
โทรสาร.............................. โทรศัพท์……......................... E-mail……………............................….….……..................
โดยมี ................................................................................................. เป็น ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการ
แทนนิติบุคคล อายุ……...…ปี สัญชาติ…….…....……. เลขประจำตัวประชาชน...........................................................
บุคคลธรรมดาต่างด้าว
หนังสือเดินทางเลขที.่ ................................................................ วันหมดอายุ………………........................................
ใบสำคัญถิ่นที่อยู่เลขที่………………………………......……............. ออกให้ ณ วันที…่ …………….....................……..……..
ใบอนุญาตทำงานเลขที…่ ……………………………………............... วันหมดอายุ…………………………………......................

-๒หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (๑๔) หรือ (๑๕) ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
เลขที…่ ………………………………………………….…........ ออกให้ ณ วันที่…………………………..…………………...................
หรือหนังสือรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเลขที่………………………….……………........
ออกให้ ณ วันที่……………………….............................................................................................................................
นิติบุคคลต่างด้าว
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (๑๔) หรือ (๑๕) ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
เลขที…่ …………………………………………………….…....... ออกให้ ณ วันที่……………………………………………...................
หรือหนังสือรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเลขที่………………………….…………….....
ออกให้ ณ วันที่………………………..............................................................................................................................
๓. ข้อมูลสถานที่ผลิต หรือนำเข้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
กรณีผลิตในประเทศ
ชื่อผู้รับอนุญาตผลิต ............................................................................... ใบอนุญาตผลิตเลขที.่ ...............................
ชื่อผู้ดำเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล)......................................... ชื่อสถานที่ผลิต........................................................
อยู่เลขที่………..……… ตรอก/ซอย………….………… ถนน……………...…….. หมู่ที่…...…… ตำบล/แขวง……….…….…...
อำเภอ/เขต………………………….. จังหวัด………..……..………. รหัสไปรษณีย์……..……. โทรศัพท์……….…………............
กรณีแบ่งบรรจุ ระบุเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่นำมาแบ่งบรรจุ...................................................................
(กรณีสถานที่ผลิตมากกว่าหนึ่งแห่งให้แจ้งรายละเอียดของผู้ผลิตทั้งหมด ท้ายแบบคำขอ)

กรณีนำเข้า
ชื่อผู้รับอนุญาตนำเข้า ................................................. ใบอนุญาตนำเข้าเลขที.่ .......................................................
กรณีนิติบุคคล ระบุชื่อผู้ดำเนินกิจการ............................................... ชื่อสถานที่นำเข้า...........................................
ที่ตั้งสถานที่นำเข้า อยู่เลขที่………………………. ตรอก/ซอย…………………….… ถนน……………..……..……….…….........
หมู่ที่………… ตำบล/แขวง……….……..…….....… อำเภอ/เขต……………………….…….. จังหวัด……………..……....…..….
รหัสไปรษณีย…์ …..………….…..……. โทรศัพท์……..........………….….….……..………......
ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ................................................................................................................................................
ที่ตั้งสถานที่ผลิต…………………………………………………………………..……………………….…………………...........................
รายละเอียดผู้ผลิตอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและที่อยู่

เลขที่ใบอนุญาต (ถ้ามี)

หน้าที่รับผิดชอบในขั้นตอนการผลิต**

** ตัวอย่างเช่น การเตรียมผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, การบรรจุผลิตภัณฑ์, การทำ granulation, ผู้ผลิต bulk finished dosage form เป็นต้น

-๓4. รายละเอียดของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อภาษาไทย ............................................................................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ .......................................................................................................................................................
ชื่อภาษาต่างประเทศอื่นๆ ........................................................................................................................................
รูปแบบ.....................................................................................................................................................................
ชื่อตำรั บ ....................................................................... ตามบั ญ ชี ................ แนบท้ ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับ
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจ
ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง.... ข้อ......
ชื่อสารช่วย
ชื่อภาษาไทย/ชือ่ ภาษาอังกฤษ

CAS number (ถ้ามี)

5. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รายการของผลิตภัณฑ์
ลักษณะ

ขนาดบรรจุ

หน้าที่

ปริมาณ

-๔กรรมวิธีการผลิต

สรรพคุณ/ ข้อบ่งใช้/ ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ขนาดและวิธีการใช้

วิธีเตรียมก่อนรับประทาน

เงื่อนไขการรับประทาน

การเก็บรักษา / อายุการเก็บรักษา

ข้อห้ามใช้

คำเตือน

-๕ข้อควรระวัง

อาการไม่พึงประสงค์

ช่องทางการขาย (สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ขายในสถานที่มีใบอนุญาต
ผลิตภัณฑ์ใช้เฉพาะสถานพยาบาล
บทสรุป ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย คือ
(๑) หนั งสื อ รั บ รองการว่ าจ้ า งระหว่ างผู้ ยื่ น คำขอและผู้ รับ จ้ างกรณี ที่ เป็ น ผู้ ว่าจ้ า งผลิ ต หรือ นำเข้ า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เฉพาะกรณีรับจ้างผลิต หรือนำเข้า
(๒) เอกสารแสดงว่าเป็ น ผู้ มีอำนาจทำการแทน (กรณี มอบอำนาจ) หรือเป็น ผู้แทนนิติบุคคลหรือ ผู้มี
อำนาจทำการแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(๓) สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบอนุญาตทำงาน สำเนาถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร สำเนาใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าวของผู้ขอจดแจ้งผลลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับคนต่างด้าว (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้แสดงตนด้วยตนเอง)
(๔) รูปถ่ายลักษณะผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(5) หลักฐานแสดงข้อมูลด้านวิชาการของผลิตภัณฑ์
(5.๑) หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์
(5.๒) ฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(5.๓) หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
(6) หลักฐานอื่น ๆ ตามมาตรา ๔๗ (๘)
(7) หนังสือให้ความยินยอมตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด
(8) หนังสือคำรับรองสำหรับผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียด และใบรับจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับการดำเนินการติดตามความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. ข้าพเจ้า มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ (๖) (๗)
(๘) หรือ (๙) แห่ง พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้แนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้

-๖(๑) เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตตามมาตรา ๑๙
(๑.๑) สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (กรณีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ขออนุญาต)
(๑.2) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชี พเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ขออนุญาตไม่เป็นโรค
ตามมาตรา 19 (8) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
2. เมื่อมีคำสั่งจากภาครัฐให้แก้ไขการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะยื่นคำขอแก้ไขหรือแจ้งผู้อนุญาตตาม
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด
3. เมื่อมีคำสั่งจากภาครัฐให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากตลาด ข้าพเจ้าจะดำเนินการเรียกเก็บคืน
จากตลาด และจะหยุดขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทันที และ
กรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเอง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์
สมุนไพรทราบและหยุดการผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรทันที
4. หากผลิตภั ณฑ์สมุนไพรไม่มีสรรพคุณตามที่ระบุในใบรับจดแจ้ง หรือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม
ตามมาตรา 59 (6) ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้อนุญาตมีคำสั่งยกเลิกใบรับจดแจ้งโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)

ผู้ขอจดแจ้ง
) (ตัวบรรจง)

(
[ตราประทับสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)]

หมายเหตุ: ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง  และ

หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ ทบ.๒

ใบสำคัญกำรข้นทะเบยนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เลขทะเบียนท.่ ..........................

ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีชนิดผลิตภัณฑ์.........................................
ีีีีประเภทผลิตภัณฑ์..........................................
ีีีีช่องทางการจาหน่าย......................................

ใบสำคัญฉบับน้แสดงว่ำ
ชี่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรี(ภาษาไทย)........................................................................................................................
ชี่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรี(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................
รีปแบบผลิตภัณฑ์.................................................................................................................................................
ผ้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบยนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร.............................................................................
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ีีีีีีีีีีีีี<ผลิตีหรอีผลิตี(แบ่งบรรจุ)ีหรอีนาเข้า>ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
โดย……………<ช่อผ้รับอนุญาต>............................................................ีใบอนีุญาตเลขที่.....................................
อย่เลขท่……………………….………....…. ตรอก/ซอย…………………….…..…………… ถนน……………....…….………………
หม่ท…่ ………………………….……… ตาบล/แขวง……….……..…….…………… อาเภอ/เขต………………..………….………..
จังหวัด……………….……. รหัสไปรษณย์……...…..…..……. โทรศัพท์………….……..……..............................................
ช่อผ้ผลิตต่างประเทศ..............................................................................................................................
ท่ตั้งสถานที่ผลิต………………………………………………………………………………………………………..……….………………...
ได้รับข้นทะเบยนไว้แล้ว
เมี่อวีันท่ี

เดีอนี

พ.ศ.

และใบสำคัญกำรข้นทะเบยนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้มอำยุจนถง
วีันท่ี

เดีอนี

พ.ศ.
ีีีีีีี
ผ้อนุญาต

หมำยเหตุ :ีหากผ้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบยนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรขาดคุณสมบัติหรอมลักษณะต้องห้ามี
ตามมาตราี๓๔ีวรรคสองีหรอวรรคสามีผ้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรม
อานาจสั่งเพิกถอนใบสาคัญการขึ้นทะเบยนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรี

-๒แบบทบ.๒ หน้ำ..........
เลขทะเบยนท่..............................
รำยละเอยดแนบท้ำย/ กำรแก้ไขใบสำคัญกำรข้นทะเบยนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แบบ จร.๒

ใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เลขแจ้งรายละเอียดที.่ ..........................

ชนิดผลิตภัณฑ์.........................................
ประเภทผลิตภัณฑ์..........................................
ช่องทางการจาหน่าย......................................

ใบรับแจ้งรายละเอียดฉบับนี้แสดงว่า
ช่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ภาษาไทย)........................................................................................................................
ช่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................
รปแบบผลิตภัณฑ์.................................................................................................................................................
ผ้รับใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร..........................................................................................
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี้
<ผลิต หรอ ผลิต (แบ่งบรรจุ) หรอ นาเข้า>
โดย……………<ช่อผ้รับอนุญาต>........................................................... ใบอนุญาตเลขที่......................................
อย่เลขที่……………………….…………...…. ตรอก/ซอย…………………….….…………… ถนน………..…....…….………………
หม่ท…ี่ ……………………….………… ตาบล/แขวง……….……..…….…………… อาเภอ/เขต………………..………….………..
จังหวัด……………...….……. รหัสไปรษณีย์…….…..…..…..…. โทรศัพท์………….……..……...........................................
ช่อผ้ผลิตต่างประเทศ..............................................................................................................................
ที่ตั้งสถานทีผ่ ลิต………………………………………………………………………………………………………..……….………………...
ได้รับแจ้งรายละเอียดไว้แล้ว
เม่อวันที่

เดอน

พ.ศ.

และใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี้มีอายุจนถึง
วันที่

เดอน

พ.ศ.
ผ้อนุญาต

หมายเหตุ : หากผ้รับ ใบรับแจ้ งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพรขาดคุณสมบัติห รอมีลักษณะต้องห้ าม ตาม
มาตรา 45 วรรคสอง หรอวรรคสาม ผ้อนุ ญาตโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุ นไพรมี
อานาจสั่งเพิกถอนใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร

-๒แบบ จร.๒ หน้า..........
เลขแจ้งรายละเอียดที.่ ..................................
รายละเอียดแนบท้าย/ การแก้ไขใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แบบ จจ.๒

ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เลขจดแจ้งที.่ ..........................

ชนิดผลิตภัณฑ์.........................................
ประเภทผลิตภัณฑ์..........................................
ช่องทางการจาหน่าย......................................

ใบรับจดแจ้งฉบับน้แสดงว่า
ช่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ภาษาไทย)........................................................................................................................
ช่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................
รปแบบผลิตภัณฑ์.................................................................................................................................................
ผ้รับใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร.........................................................................................................
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี้
<ผลิต หรอ ผลิต (แบ่งบรรจุ) หรอ นาเข้า>
โดย………………<ช่อผ้รับอนุญาต>........................................................ ใบอนุญาตเลขที่......................................
อย่เลขที่……………………….…………...…. ตรอก/ซอย…………………….….…………… ถนน………..…....…….………………
หม่ท…ี่ ……………………….………… ตาบล/แขวง……….……..…….…………… อาเภอ/เขต………………..………….………..
จังหวัด……………….……. รหัสไปรษณีย์…….…..…..…..…. โทรศัพท์………….……..……..............................................
ช่อผ้ผลิตต่างประเทศ..............................................................................................................................
ที่ตั้งสถานทีผ่ ลิต………………………………………………………………………………………………………..……….………………...
ได้รับจดแจ้งไว้แล้ว
เม่อวันที่

เดอน

พ.ศ.

และใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้มอายุจนถึง
วันที่

เดอน

พ.ศ.
ผ้อนุญาต

หมายเหตุ : หากผ้รับใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรขาดคุณสมบัติหรอมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 45
วรรคสอง หรอวรรคสาม ผ้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีอานาจสั่งเพิก
ถอนใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร

-๒แบบ จจ.๒ หน้า..........
เลขจดแจ้งที.่ ..................................
รายละเอยดแนบท้าย/ การแก้ไขใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แบบ ทบ.3
เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ

.
.
ผู้รับคำขอ

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ข้ำพเจ้ำ.............................................................................. ผู้รับใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เลขประจำตัวประชำชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือเดินทำงเลขที่.....................................................................
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อ (ภำษำไทย) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ (ภำษำอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เลขที่ ....……………………………………………………………………………………………..…
รำยกำรที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ระบุรำยละเอียดในหน้ำที่ ๒)
ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำประกำศกำหนดมำพร้อม
นี้ และขอรับรองว่ำข้อควำมอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้เหมือนเดิมทุกประกำรและขอยกเลิกรำยกำรเดิมใน
ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญำตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรดังกล่ำวใน
ใบสำคัญกำรขึน้ ทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เว้นแต่ผู้อนุญำตจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
(ลำยมือชื่อ)
(
(ยื่นแบบคำขอพร้อมสำเนำคู่ฉบับ)

ผู้รับใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
) (ตัวบรรจง)

-๒-

รำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เลขทะเบียนที่ ....……………………………………………………….…………………………………………………………………………..
รำยกำรที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รำยกำร
[ ] ชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เดิมทีเ่ คยได้รับอนุมัติไว้

แก้ไขเป็น

[ ] ชื่อหรือที่อยู่ของสถำนที่ผลิต
/ นำเข้ำ
[ ] ตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
[ ] กรรมวิธีกำรผลิต
[ ] สรรพคุณ/ข้อบ่งใช้/ ข้อควำม
กล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพ
[ ] ขนำดและวิธีกำรใช้
[ ] วิธเี ตรียมก่อนรับประทำน
[ ] เงื่อนไขกำรรับประทำน
[ ] กำรเก็บรักษำ / อำยุกำรเก็บ
รักษำ
[ ] ภำชนะและขนำดบรรจุ
[ ] วิ ธี ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ ำ พ แ ล ะ
ข้อกำหนดเฉพำะของผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
[ ] หนังสือรับรองกำรอนุญำตให้ขำย
หรือกำรขึ้นทะเบียนตำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เฉพำะกรณีที่
เป็นกำรนำเข้ำ
[ ] ฉลำก
[ ] เอกสำรกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
[ ] ช่องทำงกำรจำหน่ำย
[ ] อื่น ๆ
ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำน ดังต่อไปนี้เพื่อประกอบกำรยื่นคำขอ
[ ] สำเนำใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือใบแทน
[ ] สำเนำหนังสือเดินทำง สำเนำใบอนุญำตทำงำน สำเนำถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร สำเนำใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจคนต่ำงด้ำวของผู้ขอขึ้นทะเบียนตำรับ สำหรับคนต่ำงด้ำว (เฉพำะกรณีที่ไม่ได้แสดงตนด้วยตนเอง)

-๓[ ] เอกสำรแสดงว่ำเป็นผู้มีอำนำจทำกำรแทน (กรณีมอบอำนำจ) หรือเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มี
อำนำจทำกำรแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)
[ ] เอกสำรสนับสนุนกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แล้วแต่กรณี
[ ] รำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
[ ] หนังสือให้ควำมยินยอมตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำกำหนด
[ ] อื่น ๆ.......................................................................................................

(ลำยมือชื่อ)...............................................................ผู้รับใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับ
(………..………………………………………………….) (ตัวบรรจง)
[ตรำประทับสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี)]

หมำยเหตุ: ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง [ ] หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร
(ส่วนนี้สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

คำสั่งผู้อนุญำต
[ ] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต เนื่องจำก
[ ] คำสั่งอื่น
(ลำยมือชื่อ)
ตำแหน่ง
ผู้อนุญำต
ลงวันที่

แบบ จร.3
เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ

.
.
ผู้รับคำขอ

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบรับแจ้งรำยละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้ำพเจ้ำ........................................................................................ ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เลขประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือเดินทางเลขที่..................................................................
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………………..….
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
แจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร เลขที่ ....……………………………………. ช่องทางการจาหน่าย..............................
รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ระบุรายละเอียดในหน้าที่ ๒)
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนดมา
พร้อมนี้ และขอรับรองว่าข้อความอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในคาขอฉบับนี้เหมือนเดิมทุกประการและขอยกเลิกรายการ
เดิมในใบแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวในใบ
แจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร เว้นแต่ผู้อนุญาตจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
(ลายมือชื่อ)
(
(ยื่นแบบคาขอพร้อมสาเนาคู่ฉบับ)

ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
) (ตัวบรรจง)

-๒-

รำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบรับแจ้งรำยละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เลขแจ้งรายละเอียดที่ ....………………………………………………………………………………………………………………………..
รำยกำรที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รำยกำร
[ ] ชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เดิมที่เคยได้รับอนุมัติไว้

แก้ไขเป็น

[ ] ชื่อหรือที่อยู่ของสถานที่ผลิต
/ นาเข้า

[ ] ข น า ด บ ร ร จุ (ก ร ณี ที่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไปจะ
ไม่อนุญาตให้แก้ไข)

[ ] ฉลาก

[ ] เอกสารกากับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำน ดังต่อไปนี้เพื่อประกอบกำรยืน่ คำขอ
[ ] สาเนาใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือใบแทน
[ ] สาเนาหนังสือเดินทาง สาเนาใบอนุญาตทางาน สาเนาถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร สาเนาใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวของผู้ขอขึ้นทะเบียนตารับ สาหรับคนต่างด้าว (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้แสดงตนด้วยตนเอง)
[ ] เอกสารแสดงว่าเป็ น ผู้ มีอานาจท าการแทน (กรณี มอบอานาจ) หรือเป็นผู้ แทนนิติบุ คคลหรือผู้ มี
อานาจทาการแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
[ ] เอกสารสนับสนุนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แล้วแต่กรณี

-๓[ ] รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
[ ] หนังสือให้ความยินยอมตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
[ ] อื่น ๆ.......................................................................................................

(ลำยมือชื่อ)......................................................... ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียด
(……..………………..…......……………………….) (ตัวบรรจง)
[ตราประทับสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)]

หมำยเหตุ: ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง [ ] หน้าข้อความที่ต้องการ
(ส่วนนี้สาหรับเจ้าหน้าที่)

คาสั่งผู้อนุญาต
[ ] อนุญาต
[ ] ไม่อนุญาต เนื่องจาก
[ ] คาสั่งอื่น
(ลายมือชื่อ)
ตาแหน่ง
ผู้อนุญาต
ลงวันที่

แบบ จจ.3
เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ

.
.
ผู้รับคำขอ

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ข้ำพเจ้ำ......................................................................................................... ผู้รับใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เลขประจำตัวประชำชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือเดินทำงเลขที่.....................................................................
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อ (ภำษำไทย) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ (ภำษำอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
จดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร เลขที่ ....…………………………..........……… ช่องทำงกำรจำหน่ำย.....................................
รำยกำรที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ระบุรำยละเอียดในหน้ำที่ ๒)
ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหรือหลักฐำนตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำประกำศกำหนดมำ
พร้อมนี้ และขอรับรองว่ำข้อควำมอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้เหมือนเดิมทุกประกำรและขอยกเลิกรำยกำร
เดิมในใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญำตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรดังกล่ำวในใบรับ
จดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร เว้นแต่ผู้อนุญำตจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
(ลำยมือชื่อ)...............................................ผู้รับใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(....................................................) (ตัวบรรจง)
(ยื่นแบบคำขอพร้อมสำเนำคู่ฉบับ)

-๒-

รำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เลขจดแจ้งที่ ....……………………………………………………………………………………………………………………………………..
รำยกำรที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รำยกำร
[ ] ชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(เ ฉ พ ำ ะ ก ำ ร ข อ เ พิ่ ม ชื่ อ
ภำษำต่ ำงประเทศ หรื อชื่ อเพื่ อ
กำรส่งออก เท่ำนั้น)
[ ] ชื่อหรือที่อยู่ของสถำนที่ผลิต
/ นำเข้ำ
[ ] ขนำดบรรจุ โดยไม่ เกิ น ขนำด
บ ร ร จุ สู ง สุ ด จ ำ ก แ น บ ท้ ำ ย
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข
เรื่ อ ง ชื่ อ ประเภท ชนิ ด หรื อ
ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์สมุนไพร
ซึ่ งกำรผลิ ตหรื อน ำเข้ ำเพื่ อขำย
ต้ อ งได้ รั บ ใบ ส ำ คั ญ ก ำรขึ้ น
ท ะ เบี ย น ต ำ รั บ ใบ รั บ แ จ้ ง
รำยละเอี ย ดหรื อ ใบรั บ จดแจ้ ง
และชื่อ ปริมำณ และเงื่อนไขของ
วั ต ถุ ที่ อ ำจใช้ เป็ น ส่ ว นผสมใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สมุ น ไพ ร ส ำหรั บ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง
[ ] ฉลำก
- รูปภำพ
- ตรำเครื่องหมำยกำรค้ำ
- พื้นสีอักษรและฉลำก
- เค รื่ อ ง ห ม ำ ย GMP
PIC/S
- ข้อควำมภำษำอื่นๆ
[ ] เอกสำรกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- รูปภำพ
- ตรำเครื่องหมำยกำรค้ำ
- พื้นสีอักษรและฉลำก
- เครื่องหมำย GMP PIC/S

เดิมที่เคยได้รับอนุมัติไว้

แก้ไขเป็น

-๓รำยกำร
- ข้อควำมภำษำอื่นๆ

เดิมที่เคยได้รับอนุมัติไว้

แก้ไขเป็น

ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำน ดังต่อไปนี้เพื่อประกอบกำรยื่นคำขอ
[ ] สำเนำใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือใบแทน
[ ] สำเนำหนังสือเดินทำง สำเนำใบอนุญำตทำงำน สำเนำถิ่นที่ อยู่ในรำชอำณำจักร สำเนำใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจคนต่ำงด้ำวของผู้ขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับคนต่ำงด้ำว (เฉพำะกรณีที่ไม่ได้แสดงตนด้วย
ตนเอง)
[ ] เอกสำรแสดงว่ำเป็ น ผู้ มีอำนำจท ำกำรแทน (กรณี มอบอำนำจ) หรือเป็นผู้ แทนนิติบุ คคลหรือผู้ มี
อำนำจทำกำรแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)
[ ] เอกสำรสนับสนุนกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แล้วแต่กรณี
[ ] รำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
[ ] หนังสือให้ควำมยินยอมตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำกำหนด
[ ] อื่น ๆ.......................................................................................................

(ลำยมือชื่อ)...................................................ผู้รับใบรับจดแจ้ง
(………..…………………………………….) (ตัวบรรจง)
[ตรำประทับสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี)]

หมำยเหตุ: ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง [ ] หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร
(ส่วนนี้สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
คำสั่งผู้อนุญำต
[ ] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต เนื่องจำก
[ ] คำสั่งอื่น
(ลำยมือชื่อ)
ตำแหน่ง
ผู้อนุญำต
ลงวันที่

แบบ บท.
เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ

.
.
.ผู้รบั คำขอ

คำขอใบแทนสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ประเภท

คำขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คำขอใบแทนใบรับแจ้งรำยละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คำขอใบแทนใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ชื่อผู้ขอรับใบแทน
บุคคลธรรมดำ
ข้ำพเจ้ำ ……………………………..…...............................................................................……………………………………....
อำยุ.…..………………ปี สัญชำติ…….…....……… เลขประจำตัวประชำชน....................................................................
นิติบุคคล
ข้ำพเจ้ำ (ชื่อนิติบุคคล)..................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล...................................... โดยมี................................................................เป็นผู้แทนนิติบุคคล
หรือผู้มีอำนำจทำกำรแทนนิติบุคคล อำยุ.….......ปี สัญชำติ….......... เลขประจำตัวประชำชน..............................................
กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ระบุ
บุคคลธรรมดำต่ำงด้ำว
หนังสือเดินทำงเลขที่.................................................................วันหมดอำยุ………………..........................................
ใบสำคัญถิ่นที่อยู่เลขที่…………………………………......…….............ออกให้ ณ วันที่………………...................…….………..
ใบอนุญำตทำงำนเลขที…่ ………………………………………...............วันหมดอำยุ………………………………….....................
หรือใบอนุญำตประกอบธุรกิจตำมบัญชีสำม (๑๔) หรือ (๑๕) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
เลขที…่ …………………………………………………….…........ออกให้ ณ วันที่……………………………………………....................
หรือหนังสือรับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวเลขที่………………………….……………........
ออกให้ ณ วันที่………………………..............................................................................................................................
นิติบุคคลต่ำงด้ำว
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจตำมบัญชีสำม (๑๔) หรือ (๑๕) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
เลขที…่ …………………………………………………….…........ออกให้ ณ วันที่……………………………………………....................
หรือหนังสือรับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวเลขที่………………………….…………….....
ออกให้ ณ วันที่………………………..............................................................................................................................
ขอรับใบแทนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อ (ภำษำไทย)………….............................................................................................................................................
ชื่อ (ภำษำอังกฤษ)….................................................................................................................................................

๒

ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับ/ ใบรับแจ้งรำยละเอียด/ ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เลขที่…......................................................................................................................................................................
เหตุที่ขอใบแทนผลิตภัณฑ์สมุนไพร….........................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนมำด้วย คือ
(๑) กรณีที่ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรำยละเอียด ใบรับจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูญ
หำย ให้นำใบรับแจ้งควำมสถำนีตำรวจท้องที่ที่ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรำยละเอียด ใบรับจด
แจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นสูญหำยมำด้วย
(๒) กรณี ที่ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับ แจ้งรำยละเอี ยด ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรถู ก
ทำลำยในสำระสำคัญให้ แนบใบสำคั ญกำรขึ้นทะเบี ยนตำรับ ใบรับ แจ้งรำยละเอียด ใบรับจดแจ้งผลิตภัณ ฑ์
สมุนไพรนั้นมำด้วย
(๓) สำเนำหนังสือเดินทำง สำเนำใบอนุญำตทำงำน สำเนำถิ่นที่อ ยู่ในรำชอำณำจักร สำเนำใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจคนต่ำงด้ำวของผู้ขอขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรำยละเอียด และจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับคน
ต่ำงด้ำว (เฉพำะกรณีที่ไม่ได้แสดงตนด้วยตนเอง)
(๔) เอกสำรแสดงว่ำเป็ น ผู้มีอำนำจทำกำรแทน (กรณี มอบอำนำจ) หรือเป็นผู้ แทนนิติบุคคลหรือผู้ มี
อำนำจทำกำรแทนนิติบุคคล (กรณีนิตบิ ุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)
(๕) หนังสือให้ควำมยินยอมตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำกำหนด
(ลำยมือชื่อ).....................................................ผู้ขอใบแทน
(....................................................) (ตัวบรรจง)
[ตรำประทับสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี)]
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แบบ ตอ.
เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ

.
.
.ผูร้ ับคำขอ

คำขอต่ออำยุสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ประเภท

คำขอต่ออำยุใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คำขอต่ออำยุใบรับแจ้งรำยละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คำขอต่ออำยุใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๑. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ชื่อภำษำไทย..............................................................................................................................................................................................
ชื่อภำษำอังกฤษ (ถ้ำมี).............................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนที.่ ...........................................................................................................................................................................................
๒. ข้อมูลผู้ขอต่ออายุใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
บุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า ……………………………...............................................…………………........................................…………………....
อำยุ...…..……ปี สัญชำติ…….…....……… เลขประจำตัวประชำชน...............................................................................
ที่อยู่เลขที่…………………..……... หมู่บ้ำน/อำคำร……..…..................................................... หมู่ที่……....................
ตรอก/ซอย…………..........……....….. ถนน….....…………....…..................… ตำบล/แขวง……....….…..……....……....…….
อำเภอ/เขต……………………..…..…….......... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์…...………….…......
โทรสำร...............................โทรศัพท์…….........................E-mail………………............................….….……..................
นิติบุคคล
ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล).............................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล.......................................... ที่อยู่เลขที่………........… หมู่บ้ำน/อำคำร……..…...........................
หมู่ที่……............. ตรอก/ซอย…………..........…. ถนน….....………….....….. ตำบล/แขวง……....….…..……....……....…….
อำเภอ/เขต……………………..…..…….......... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์…...………….…......
โทรสำร.............................. โทรศัพท์……......................... E-mail……………............................….….……..................
โดยมี ................................................................................................. เป็น ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอำนำจทำกำร
แทนนิติบุคคล อำยุ……...…ปี สัญชำติ…….…....……. เลขประจำตัวประชำชน..............................................................
กรณี ผู้ ขอต่ ออำยุใบสำคัญ กำรขึ้ น ทะเบี ยนตำรับ ใบรับ แจ้งรายละเอียด ใบรั บ จดแจ้ง ผลิต ภัณ ฑ์ สมุ น ไพร
เป็นบุคคลต่างด้าว ระบุ
บุคคลธรรมดาต่างด้าว
หนังสือเดินทำงเลขที่................................................................. วันหมดอำยุ………………...........................................
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ใบสำคัญถิน่ ที่อยู่เลขที่…………………………………......……............. ออกให้ ณ วันที่…………..……...................……..……..
ใบอนุญำตทำงำนเลขที…่ ………………………………………............... วันหมดอำยุ…………………………………......................
หรือใบอนุญำตประกอบธุรกิจตำมบัญชีสำม (๑๔) หรือ (๑๕) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
เลขที…่ …………………………………………………….…........ ออกให้ ณ วันที่………………………..……………………...................
หรือหนังสือรับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจ ของคนต่ำงด้ำวเลขที่………………………….……………........
ออกให้ ณ วันที่………………………................................................................................................................................
นิติบุคคลต่างด้าว
ใบอนุ ญำตประกอบธุรกิจตำมบั ญชีสำม (๑๔) หรือ (๑๕) ตำมกฎหมำยว่ ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
เลขที…่ …………………………………………………….…........ ออกให้ ณ วันที่……………..………………………………...................
หรือหนังสือรับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวเลขที่………………………….…………….....
ออกให้ ณ วันที่………………………................................................................................................................................
๓. ข้อมูลสถานที่ผลิต หรือนาเข้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
กรณีผลิตในประเทศ
ชื่อผู้รับอนุญำตผลิต ............................................................................... ใบอนุญำตผลิตเลขที่..................................
ชื่อผู้ดำเนินกิจกำร(กรณีนิติบุคคล)......................................... ชื่อสถำนที่ผลิต............................................................
อยู่เลขที่……………… ตรอก/ซอย………….………… ถนน……………....…….. หมู่ที่…...…… ตำบล/แขวง……….….………....
อำเภอ/เขต………………………….. จังหวัด…………..……..……. รหัสไปรษณีย์……..….…. โทรศัพท์……….………….............
กรณีแบ่งบรรจุ ระบุเลขทะเบียน/แจ้งรำยละเอียด/จดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่นำมำแบ่งบรรจุ........................................
(กรณีสถำนที่ผลิตมำกกว่ำหนึ่งแห่งให้แจ้งรำยละเอียดของผู้ผลิตทั้งหมด ท้ำยแบบคำขอ)

กรณีนาเข้า
ชื่อผู้รับอนุญำตนำเข้ำ ................................................. ใบอนุญำตนำเข้ำเลขที.่ .........................................................
กรณีนิติบุคคล ระบุชื่อผู้ดำเนินกิจกำร............................................ ชื่อสถำนที่นำเข้ำ................................................
ที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำ อยู่เลขที่………………………. ตรอก/ซอย………..…………….… ถนน……………..……..……….…….........
หมู่ที่………… ตำบล/แขวง……….……..…….....… อำเภอ/เขต……………………….…….. จังหวัด ……………..……....…..….
รหัสไปรษณีย…์ …..………….…..……. โทรศัพท์……..........………..….….….……..………......
ชื่อผู้ผลิตต่ำงประเทศ.............................................................................. ..................................................................
ที่ตั้งสถำนที่ผลิต…………………………………………………………………..……………………….…………………...........................
ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนมำด้วยคอ
(1) ใบส ำคั ญ กำรขึ้ น ทะเบี ย นต ำรั บ ใบรั บ แจ้ ง รำยละเอี ย ด ใบรั บ จดแจ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ตำม
พระรำชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือใบแทน
(2) สำเนำใบอนุญำตผลิต/นำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(3) เอกสำรแสดงว่ำเป็นผู้มีอำนำจทำกำรแทน (กรณีมอบอำนำจ) หรือเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอำนำจ
ทำกำรแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอต่ออำยุใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรำยละเอียด ใบรับ
จดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
(4) เอกสำรหลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี)

-3-

(5) หนังสือให้ควำมยินยอมตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำกำหนด

(ลำยมอช่อ)

ผู้ย่นคำขอ
(
) (ตัวบรรจง)
วันที่ .............................................................................
[ตรำประทับสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ำมี)]
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