เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๗๒ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบสารสกัดจากกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชง
(hemp) ที่ได้รบั การยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2564
เพื่อให้การกากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบสารสกัดจากกัญชา หรือสารสกัด
จากกัญชง (hemp) ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
มีความเหมาะสม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖ (๑) (๒) (3) (๘) (๙) (๑๑)
(๑๓) (๑๔) (๑๖) (๑๗) (๒๐) และ (๒๑) มาตรา ๒๙ (๔) มาตรา ๓๐ (๓) มาตรา ๓๑ (๕)
มาตรา ๓๓ (๔) มาตรา ๓๕ วรรคสอง มาตรา ๓๖ (๑๑) มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ (8)
มาตรา ๕๙ (๖) และมาตรา ๖๐ (๑) แห่ ง พระราชบั ญญั ติผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ นไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุม
ครั้งที่ 6/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“สารสกั ด กั ญ ชา” หมายความว่ า สารสกั ด จากกั ญ ชาหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสารสกั ด ที่ มี
แคนนาบิไ ดออล (cannabidiol,CBD) เป็นส่วนประกอบหลักและมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล
(tetrahydrocannabinol,THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้าหนัก
“สารสกั ด กั ญ ชง” หมายความว่ า สารสกั ด จากกั ญ ชงหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสารสกั ด ที่ มี
แคนนาบิไ ดออล (cannabidiol,CBD) เป็นส่วนประกอบหลักและมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล
(tetrahydrocannabinol,THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้าหนัก
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ข้อ ๓ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ มี ส่ ว นประกอบของสารสกั ด กั ญ ชาหรื อ สารสกั ด กั ญ ชง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับใบอนุญาตผลิตหรือขาย และขึ้นทะเบียนตารับ แจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้ง
แล้วแต่กรณี
(๑) ผู้ รั บ ใบอนุ ญาตผลิ ต หรือ ขาย และผู้ มีห น้าที่ ปฏิ บัติก ารต้อ งไม่ เป็นโรคตามที่ รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑๔) และมีคุณสมบัติและจานวนตามที่กาหนดไว้ในบัญชี ๑ แนบท้าย
ประกาศนี้ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ดาเนินการในแต่ละกรณี ดังนี้
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(๑.๑) ผู้รับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามข้อ ๓ (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติม
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีการในการผลิต ยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้ว ยยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวัน ที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เลขาธิการ
ประกาศกาหนด แล้วแต่กรณี
(๑.๒) ผู้รับใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ขาย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามข้อ ๓ (๑) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กาหนดไว้ในบัญชี 2
แนบท้ายประกาศนี้
(๑.๓) ให้ ผู้รับใบอนุญาตผลิต หรือใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ ณ สถานที่ผลิต หรือสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามข้อ ๓ (๑) ต้องติดตามความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยส่งรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร มายังสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
(๑.๔) ผู้ รั บ ใบส าคั ญการขึ้นทะเบีย นตารั บ ใบรั บ แจ้ งรายละเอีย ดหรือ ใบรับจดแจ้ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ มี ส่ ว นประกอบสารสกั ด จากกั ญ ชาหรื อ สารสกั ด จากกั ญ ชง ต้ อ งไม่ เ ป็ น โรค
ตามรัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๑๔) และต้องส่งแบบคารับรองท้ายประกาศนี้ ก่อนรับ
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และติดตามความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๒) ผู้มีความประสงค์จะผลิตเพื่อเป็นตัวอย่างสาหรับการขึ้นทะเบียนตารับ แจ้งรายละเอียด
หรือจดแจ้ง การศึกษาวิจัย หรือการวิเคราะห์ ต้องได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาก่อน ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีสารสกัดจากกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชง
ต้องได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
การขอขึ้นทะเบียนตารับต้องเป็นไปตามมาตรา ๓๔ โดยมีรายการตามมาตรา ๓๖ การแจ้งรายละเอียด
หรือจดแจ้งต้องเป็นไปตามมาตรา ๔๕ โดยมีรายการตามมาตรา ๔๗ และการขึ้นทะเบียนตารับ
แจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้ง ต้องยื่นผลตรวจวิเคราะห์ และหลักฐาน ดังต่อไปนี้
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(๓.๑) เชื้อจุลินทรีย์ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาขึ้นทะเบียนตารับยาแผนโบราณเกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก
พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓.๒) โลหะหนัก ดังนี้
ก) สารหนู (Arsenic) ไม่เกิน 5 ส่วนในล้านส่วน
ข) แคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 0.3 ส่วนในล้านส่วน
ค) ตะกั่ว (Lead) ไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน
ง) ปรอท (Mercury) ไม่เกิน 0.5 ส่วนในล้านส่วน
(๓.๓) ปริ ม าณสารเตตราไฮโดรแคนนาบิ น อล (Tetrahydrocannabinol,THC)
ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้าหนักในผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
(๓.๔) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรประกาศกาหนดเกี่ยวกับวิธีควบคุม
คุณภาพและข้อกาหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกรณีการขึ้นทะเบียนตารับ และหนังสือรับรอง
ผลการวิ เ คราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรในกรณี แ จ้ ง รายละเอี ย ดหรื อ จดแจ้ ง ตามมาตรา 36 (7)
และมาตรา 47 (5)
ทั้ ง นี้ ผลการตรวจวิ เ คราะห์ ต าม (๓.๑) (๓.๒) (๓.๓) และ (๓.๔) ข้ า งต้ น นั้ น
ต้องออกโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือเทียบเท่า
(๓.๕) หลักฐานแสดงว่าสารสกัด กัญชาหรือสารสกัดกัญชงที่ใช้ในผลิต ภัณฑ์สมุนไพร
ที่ ข อขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ แจ้ ง รายละเอี ย ด หรื อ จดแจ้ ง นั้ น ผลิ ต จากสถานที่ มี ใ บอนุ ญ าตถู ก ต้ อ ง
และมีใบรับรองการตรวจวิเคราะห์สารสกัดกัญชาหรือสารสกัดกัญชงจากห้องปฏิบัติการตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษกาหนด
(๔) ให้มีการแสดงฉลากและเอกสารกากับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามที่คณะกรรมการผลิตภัณฑ์
สมุนไพรประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๕ (๗)
(๕) ให้ ผู้ ที่ จ ะโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตโฆษณาตามมาตรา ๗๐
แห่ งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เลขาธิการอาจกาหนดเงื่อนไขเฉพาะ
ในการโฆษณาและจากัดการใช้สื่อโฆษณาก็ได้
(๖) ให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องมีปริมาณสารสาคัญไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐.๐ และไม่มากกว่า
ร้อยละ ๑๑๐.๐ ของปริมาณสารสาคัญที่กาหนดไว้ในตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ มี ป ริ ม าณสารส าคั ญ ของต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรขาดหรื อ เกิ น กว่ า
ร้ อ ยละ ๒๐ จากเกณฑ์ ต่ าสุ ด หรื อ เกณฑ์ สู ง สุ ด ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรปลอม
ตามมาตรา ๕๙ (๖)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ มี ป ริ ม าณสารส าคั ญ ของต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรผิ ด จากเกณฑ์
ตามวรรคหนึง่ แต่ไม่ถึงเกณฑ์ตามวรรคสอง ให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานตามมาตรา ๖๐ (๑)
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชี 1 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบสารสกัดจากกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชง
(hemp) ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖4
๑. คุณสมบัติและจำนวนของผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
๑.๑ ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยด้ำนเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย
ด้ำนเภสัชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพกำรแพทย์
แผนไทย อย่ำงน้อย ๑ คน และ
๑.๒ ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม อย่ำงน้อย ๑ คน
กรณีที่ 1.1 และ 1.2 เป็นบุคคลเดียวกัน ให้มีผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรอย่ำงน้อยหนึ่งคน
๒. คุณสมบัติและจำนวนของผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยด้ำนเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยด้ำน
เภสัชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพกำรแพทย์แผน
ไทย หรือผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม อย่ำงน้อย ๑ คน

-๒บัญชี 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบสารสกัดจากกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชง
(hemp) ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖4
หลักเกณฑ์ และวิธีกำร ที่ผู้รับอนุญำตและผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรของสถำนที่ขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องปฏิบัติ
๑. หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ผู้รับอนุญำตของสถำนที่ขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องปฏิบัติ
๑.๑ ต้องมีกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของสำรสกัดกัญชำหรือสำรสกัดกัญชง
ภำยใต้สภำวะอุณหภูมิที่เหมำะสม หลีกเลี่ยงแสงแดด เป็นไปตำมหลักวิชำกำร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นคง
คุณภำพที่ดี
๑.๒ ต้องมีระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่หมดอำยุหรือเสื่อมคุณภำพที่มีประสิทธิภำพ เพื่อไม่ให้
มีไว้ ณ จุดจ่ำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
๑.๓ จัดทำบัญชีกำรซื้อผลิตภัณ ฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของสำรสกัดกัญชำหรือสำรสกัดกัญชง
เฉพำะรำยกำรที่เลขำธิกำรประกำศกำหนด แต่ละอย่ำงทุกครั้งโดยแสดงเลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิ ต ชื่อ
ผู้ขำย ชื่อและปริมำณผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนวัน เดือน ปีที่ซื้อ ตำมแบบบัญชีกำรชื้อ ส.ม.พ. และให้เก็บ
บัญชีไว้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสำมปีนับแต่วันซื้อ
๑.๔ จัดทำบัญชีกำรขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของสำรสกัดกัญชำหรือสำรสกัดกัญชง
เฉพำะรำยกำรที่เลขำธิกำรประกำศกำหนด แต่ละอย่ำงทุกครั้งโดยแสดงเลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิต ชื่อและ
ปริมำณผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนวัน เดือน ปี ที่ขำย ตำมแบบบัญชีกำรขำย ส.ม.พ. และให้เก็บบัญชีไว้เป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำสำมปีนับแต่วันขำย
๑.๕ จัดทำรำยงำนกำรขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของสำรสกัดกัญชำหรือสำรสกัดกัญชง
เฉพำะรำยกำรที่เลขำธิกำรประกำศกำหนด ตำมแบบรำยงำนกำรขำย ส.ม.พ. และให้ เสนอต่อเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรอำหำรและยำภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดสี่เดือน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์
สำธำรณะหรือกำรคุ้มครองผู้บริโภค เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำอำจขอให้จัดทำรำยงำนกำรขำยยำ
ก่อนครบกำหนดสี่เดือนก็ได้
๒. หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรของสถำนที่ขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องปฏิบัติ
๒.๑ ต้องซักถำมข้อมูล ที่จำเป็ นของผู้ มำรับบริกำร เพื่อประกอบกำรพิจำรณำก่อนจ่ำยผลิตภัณ ฑ์
สมุน ไพรที่มีส่ วนประกอบของสำรสกัดกัญชำหรือสำรสกัดกัญ ชง ให้ ตำมควำมเหมำะสมกับผู้ป่วยตำมหลั ก
วิชำกำร
๒.๒ มี ก ระบวนกำรเฝ้ ำ ระวั ง อำกำรไม่ พึ ง ประสงค์ พฤติ ก รรมกำรใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ มี
ส่ วนประกอบของสำรสกัดกัญ ชำหรือสำรสกัดกัญ ชงที่ไม่เหมำะสม ปัญ หำคุณ ภำพผลิ ตภัณ ฑ์ ส มุนไพรที่ มี
ส่วนประกอบของสำรสกัดกัญชำหรือสำรสกัดกัญชง และรำยงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
๒.๓ ควบคุมกำรทำบัญชีตำมข้อ ๑.๓ และ ๑.๔
๒.๔ ควบคุมรำยงำนกำรขำยตำมข้อ ๑.๕

แบบบัญชีการซื้อ ส.ม.พ.

บัญชีการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของสารสกัดกัญชาหรือสารสกัดกัญชง
……………………………………………………………………………………..
(ชื่อสถำนที่ขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

ลาดับที่

วัน เดือน ปี
ที่ซื้อ

ชื่อ ผู้ขาย

ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เลขที่หรืออักษร
ของครั้งที่ผลิต

จานวน/ ปริมาณ

ลายมือชื่อ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

หมายเหตุ

-๒แบบบัญชีการขาย ส.ม.พ.

บัญชีการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของสารสกัดกัญชาหรือสารสกัดกัญชง
……………………………………………………………………………………..
(ชื่อสถำนที่ขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
ชื่อผู้ผลิต................................................................................................... เลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิต................................................. ขนาดบรรจุ..................................
ได้มาจาก.................................................................................................. จานวนรับ............................................................................... วันที่รับ............................................
ลาดับที่

วัน เดือน ปี
ที่ขาย

จานวน/ ปริมาณที่ขาย

ชื่อ – สกุล ผู้ซื้อ

ลายมือชื่อ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

หมายเหตุ

-๓แบบรายงานการขาย ส.ม.พ.

รายงานการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของสารสกัดกัญชาหรือสารสกัดกัญชง
……………………………………………………………………………………..
(ชื่อสถำนที่ขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร……………………………….…………………………………………………….......................................................................................................................………………
เลขทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร……....................................................................................……………………………………….……
ชื่อผู้ผลิต................................................................................................... เลขที่หรืออักษรของครั้งที่ผลิต................................................. ขนาดบรรจุ..................................
ได้มาจาก.................................................................................................. จานวนรับ............................................................................... วันที่รับ............................................
ลาดับที่

วัน เดือน ปี
ที่ขาย

จ่ายไปให้
ชื่อและที่อยู่

ประเภท

จานวน / ปริมาณ
ขาย (หน่วยนับ)
คงเหลือ (หน่วยนับ)

หมายเหตุ

(ลำยมือชื่อ) ................................................................................ผู้รับอนุญำต
(ลำยมือชื่อ) ................................................................................ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำร

คารับรองสาหรับผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สาหรับการดาเนินการติดตามความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่มีส่วนประกอบสารสกัดจากกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชง (hemp)
เขียนที่...............................................
วันที่...................................................
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).......................................................................................... ........................
ซึ่ ง ได้ ยื่ น ค ำขอขึ้ น ทะเบี ย นต ำรั บ ค ำขอแจ้ ง รำยละเอี ย ด หรื อ ค ำขอจดแจ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สมุ น ไพ ร
เลขรับที่.................................................................................................................................................................
ชื่อผลิตภัณฑ์................................................................................................... ......................................................
ขอให้ คำรั บ รองต่ อ ผู้ อ นุ ญ ำต เพื่ อ ประกอบกำรขึ้น ทะเบี ย นต ำรับ แจ้งรำยละเอีย ด หรือ จดแจ้ง ผลิ ตภั ณ ฑ์
สมุนไพรข้ำงต้น โดยเมื่อได้รับใบสำคัญกำรทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรำยละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำมีเงื่อนไขกำรขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรำยละเอียด หรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต้อง
ดำเนินกำรติดตำมควำมปลอดภัย ดังนี้
(๑) ส่งรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์ ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่ำว ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำทรำบ ทั้งนี้ตำมแนวทำงในกำรรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำกำหนด
(๒) รำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำทรำบเกี่ยวกับข้อมูลและสถำนภำพกำรตัดสินใจ
ของหน่ ว ยงำนที่ ท ำหน้ ำ ที่ ก ำกั บ ดู แ ลด้ ำ นทะเบี ย นต ำรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร (Marketing Authorization
Authority) ในกรณีที่พบปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขสำหรับรำยงำนอำกำรไม่ พึงประสงค์จำกผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้ำงต้น
ทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่ำวจะถูกเพิกถอนใบสำคัญกำร
ขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เนื่องจำกอำจไม่ปลอดภัยในกำร
ใช้ของผู้บริโภค ตำมพระรำชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ และให้ไว้ต่อเจ้ำหน้ำที่
ลงลำยมือชื่อ ......................................................... ผู้ให้คำรับรอง (ผู้ รับอนุญำต)
(...........................................................) ตัวบรรจง
ลงลำยมือชื่อ ......................................................... พยำน
(...........................................................) ตัวบรรจง
ลงลำยมือชื่อ ......................................................... พยำน
(...........................................................) ตัวบรรจง
ลงลำยมือชื่อ ......................................................... เจ้ำหน้ำที่
(...........................................................) ตัวบรรจง

