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๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดคำรับรองเงื่อนไขกำรขึ้นทะเบียนตำรับยำตำมมำตรำ 80 (6/1)
แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่ อ ก ำหนดวิ ธี ก ำรแสดงเอกสำรที่ ต้ อ งแจ้ ง รำยละเอี ย ดส ำหรั บ กำรขึ้ น ทะเบี ย นต ำรั บ ยำ
ให้สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ 80 (6/1) นั้น
อำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 มำตรำ 39
วรรคสอง และควำมในข้อ 2 ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบสำคัญ
กำรขึ้นทะเบียนตำรับยำ ลงวันที่ 14 พฤษภำคม 2556 ซึ่งออกตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียน
ตำรับยำ พ.ศ. 2555 บัญญัติให้กระทำได้โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรอำหำรและยำจึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกำศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ผู้รับอนุญำตจัดทำคำรับรองเงื่อนไขกำรขึ้นทะเบียนตำรับยำตำมพระรำชบัญญัตยิ ำ
พ.ศ. 2510 และฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติม มำตรำ 80 (6/1) ยื่ น พร้ อ มค ำขอขึ้น ทะเบีย นตำรับยำ
โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) กำรขอขึ้นทะเบียนตำรับยำแผนปัจจุบัน ให้จัดทำคำรับรองตำมแบบ ร.1
(2) กำรขอขึ้นทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณสำหรับสัตว์ ให้จัดทำคำรับรองตำมแบบ ร.2
ข้อ 3 ผู้รับอนุญำตที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยำไว้ก่อนประกำศฉบับนี้ใช้บังคับและยังอยู่
ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยำให้ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมตำมข้อ 2
ข้อ 4 เมื่ อ ปรำกฏต่ อพนั กงำนเจ้ำ หน้ำ ที่ภ ำยหลั งว่ำ ผู้รั บอนุ ญำตไม่ปฏิ บัติต ำมหรือแจ้ง
รำยละเอียดข้อควำมอันเป็นเท็จ ในกำรจัดทำคำรับรองตำมข้อ 2 สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
จะพิจำรณำยกเลิกทะเบียนตำรับยำนั้น
ประกำศ ณ วันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖2
ไพศำล ดัน่ คุ้ม
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ร.1
คํารับรองเงื่อนไขการขึน้ ทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบนั
ตามมาตรา 80 (6/1) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ข้าพเจ้า
(ชื่อผู้รับอนุญาต)
โดยมีผู้ดําเนินกิจการ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
ได้รับอนุญาตให้
[ ] ผลิตยา
[ ] นําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ยาแผนปัจจุบัน
ขอให้คํารับรองว่าข้าพเจ้าได้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบัน เลขรับที่
ชื่อยา
ไม่มี เอกสารแสดงเลขทีค่ ําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาแล้ว
มี เอกสารแสดงเลขที่คําขอรับสิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาแล้ว พร้อมทั้งข้าพเจ้าได้แนบ
สําเนาเอกสารดังกล่าว เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนตํารับยาจํานวน
รายการ ดังนี้
1. เลขที่คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2. เลขที่คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
3. เลขที่คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
4. เลขที่คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
5. เลขที่คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
(กรณีที่ มี เ ลขที่คําขอรับสิ ท ธิ บัต รมากกว่ านี้ ใ ห้ เพิ่ม เติม โดยทํา เป็ น สรุ ป พร้ อมสําเนาเอกสารฯ แนบท้ ายคําขอนี้ )
ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นนั้นเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจรับขึ้นทะเบียน
ตํารับยาดังกล่าวได้ และขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ซึ่งหากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าแจ้งข้อมูลอัน
เป็นเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณายกเลิกทะเบียนตํารับยานั้น
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ และให้ไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ลงลายมือชื่อ

ผู้รับอนุญาต

(
วันที่

)ตัวบรรจง
เดือน

ลงลายมือชื่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่

(
วันที่

พ.ศ.

)ตัวบรรจง
เดือน

พ.ศ.

ร.2
คํารับรองเงื่อนไขการขึน้ ทะเบียนตํารับยาแผนโบราณสําหรับสัตว์
ตามมาตรา 80 (6/1) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ข้าพเจ้า
(ชื่อผู้รับอนุญาต)
โดยมีผู้ดําเนินกิจการ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
ได้รับอนุญาตให้
[ ] ผลิตยา
[ ] นําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ยาแผนโบราณ
ขอให้คํารับรองว่าข้าพเจ้าได้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณสําหรับสัตว์ เลขรับที่
ชื่อยา
ไม่มี เอกสารแสดงข้อมูลการจดทะเบียนหรือการได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หรือเอกสารแสดงเลขที่คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ประกาศ
โฆษณาแล้ว
มี เอกสารแสดงข้ อมู ลการจดทะเบี ยน หรื อการได้ รั บอนุ ญ าตตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการคุ้ ม ครองและ
ส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทย และ/หรื อ เอกสารแสดงเลขที่ คํ า ขอรั บ สิ ท ธิ บ ั ต รห รื อ
อนุ สิ ท ธิบั ตรที่ ป ระกาศโฆษณาแล้ว พร้อมทั้ งข้าพเจ้าได้แ นบสําเนาเอกสารดั งกล่าวเพื่ อประกอบ
การขอขึ้นทะเบียนตํารับยา ดังต่อไปนี้
1. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลที่เป็นตํารับ
ยาแผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทย์แผนไทยทั่วไป หรือ
2. หนั ง สื อ สํ า คั ญ การได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากตํ า รั บ ยาแผนไทยของชาติ ห รื อ ตํ า รา
การแพทย์แผนไทยของชาติ
3. เอกสารแสดงเลขที่คําขอรับสิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาแล้ว เลขที่คําขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
(กรณีที่มีเลขที่คําขอรับสิทธิบัตรมากกว่านี้ให้เพิ่มเติมโดยทําเป็นสรุปพร้อมสําเนาเอกสารฯ แนบท้ายคําขอนี้)
ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นนั้นเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจรับขึ้นทะเบียน
ตํารับยาดังกล่าวได้ และขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ซึ่งหากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าแจ้งข้อมูลอัน
เป็นเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณายกเลิกทะเบียนตํารับยานั้น
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ และให้ไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ลงลายมือชื่อ

ผู้รับอนุญาต

(
วันที่

)ตัวบรรจง
เดือน

ลงลายมือชื่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่

(
วันที่

พ.ศ.

)ตัวบรรจง
เดือน

พ.ศ.

