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BACKGROUND

• Drug Act and related Ministerial Notifications

• Drug Importers/Manufacturers must seek approval by 
Thai FDA before importing or manufacturing 
Investigational Drugs

• Application package includes essential study documents, 
quality data, and IRB/IEC approval

• IRB/IECs must be accepted and listed by Thai FDA

• Timeline : 60 WD(Biologics), 20 WD (Others)



Workload 2009-2015



CURRENT SITUATIONS

• Increased no. of  MRCT and BE studies

• Waiting time for EC approval (> 1 month, mostly) before submission of 
Import Permit Application at Thai FDA

• Classic human resource issue (less staff, more WL, more tasks)

• Overdue applications

• When Thai FDA delays -> Study conduct delayed
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DRAFTED REGULATIONS

• May 2016: “Drafted Thai FDA’s Notification on Requirements for 
Manufacturing and Importation of Investigational Drugs for Clinical Trials” –
opened for public comments

• June – mid July 2016: 

• Consolidation of comments

• Internal meeting

• Revised drafted e.g. ‘manufacturing’ part separated

• Currently in consultation with Legal Affairs Group

• Expected effective date : Aug/Sep 2016



DRAFT NOTIFICATION AS OF JULY 2016

• ให้ผู้ ย่ืนค ำขอจดัเตรียมเอกสำรตำมท่ีส ำนกัยำประกำศก ำหนด  แยกรำยละเอียดไปท่ีประกำศส ำนกัยำ

• เง่ือนไข

• GMP, GLP, GCP

• ใช้ยำเฉพำะในกำรวิจยัตำมโครงร่ำงกำรวิจยัท่ีได้รับอนญุำตในค ำขอ

• ADR reporting

• รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และ รำยงำนเม่ือสิน้สดุกำรวิจยั

• อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจตรำกำรวิจยั



DRAFT NOTIFICATION AS OF JULY 2016

• เง่ือนไขเพิ่มเติม กรณีผู้ ท่ีได้รับอนญุำตโดยกำรรับรองจะน ำสง่ผลกำรพิจำรณำ EC ก่อนหรือหลงักำร
อนญุำต

• น ำสง่ผล EC ภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัท่ีได้รับผลกำรพิจำรณำจำก EC ท่ีเก่ียวข้องครบทกุแห่งแล้ว

• ให้แก้ไขปรับเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องตำมควำมเห็นของ อย. และ EC และน ำสง่เอกสำรท่ีได้รับอนมุตัิจำก EC 
มำพร้อมผล EC

• เร่ิมกระบวนกำรวิจยัทำงคลินิก ก็ต่อเม่ือ EC approval และ อย. อนญุำต น.ย.ม.1 แล้วเท่ำนัน้



DRAFT NOTIFICATION AS OF JULY 2016

• เง่ือนเวลำ

• ใบอนญุำตมีอำย ุ4 ปี

• ถ้ำใบอนญุำตหมดอำยแุล้วแตโ่ครงกำรยงัไม่แล้วเสร็จ ให้ย่ืนค ำขอใหม่โดยอ้ำงอิงเอกสำรแนบท่ีไม่เปลี่ยนแปลงได้

• หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดไปจำกท่ีได้รับอนญุำตไว้ จะต้องย่ืนค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อน
ด ำเนินกำรหรือแจ้งหส ำนกังำนทรำบ แล้วแตก่รณี

• เม่ือปรำกฏวำ่ไมป่ลอดภยัต่ออำสำสมคัรหรือ ไมป่ฏิบตัิตำมเง่ือนไข อย. จะออกค ำสัง่ระงบักำรวิจยัหรือ
ระงบักำรใช้ยำแล้วแตก่รณี



CHANGES IN DETAILED REQUIREMENTS (EXAMPLES)

• Applicant: Protocol เดียวกนั ให้มีผู้ ยืนค ำขอหน่วยงำนเดียวเทำ่นัน้

• หนงัสือน ำสง่ เปลี่ยนเป็น หนงัสือชีแ้จงกำรอนญุำต (who, what , where, why)

• เพิ่ม ค ำรับรองกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไข ส ำหรับ applicant และ PI (ทกุ site)

• เพิ่ม กำรน ำสง่ผลกำรพิจำรณำจำก EC และเอกสำรที่เก่ียวข้องภำยใน 15 วนั นบัจำกได้รับครบ

• เพิ่ม กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจตรำกำรวิจยั

• ปรับปรุงแบบฟอร์มสรุปย่อโครงกำรวิจยั (ภำษำไทย)

• ปรับปรุงแบบฟอร์มสรุปหลกัฐำนเอกสำรควบคมุครุภำพและกำรผลิตยำแยกตำมยำ



FACTS ABOUT PARALLEL SUBMISSION

• EC approval still required, not to be waived

• Applicant must agree to comply with conditions

• Thai FDA import permit might be granted before EC approval but the study 
cannot be started until all approvals granted.



WORKING ON IMPROVEMENT

• Initiative to improve Clinical Trial related regulations

• Including public private partnership

• Good Regulatory Practice

• To promote drug development

• To improve regulations to meet International Standards
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YOU

รวบรวมค ำถำมข้อสงสยัเพ่ือจดัท ำ Q&A ท่ี ia_drug@fda.moph.go.th
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