1/12

คูมือสําหรับประชาชน: การขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณที่เปนยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตํารับยาหมอง กรณีสูตรตํารับที่มี
การรับขึ้นทะเบียนแลว
หนวยงานที่รับผิดชอบ:ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณที่เปนยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตํารับยาหมอง กรณีสูตรตํารับที่มีการ
รับขึ้นทะเบียนแลว
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 และที่แกไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัตราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 22 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณที่เปนยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตํารับยาหมอง กรณีสูตร
ตํารับที่มีการรับขึ้นทะเบียนแลว
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 229 ศูนยราชการ
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
/ติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
-กฎกระทรวง วาดวยการขึ้นทะเบียนตํารับยา พ.ศ. ๒๕๕๕
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http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/กฎกระทรวงขึ้นทะเบียนตํารับยา.pdf
-กฏกระทรวง ฉบับที่ 17
(เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุญาตผลิต ขาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ)
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law001_03.zip
-กฏกระทรวง ฉบับที่ 18
(เนื้อหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน และแกไขทะเบียนตํารับยาแผนปจจุบัน และยาแผนโบราณ)
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law001_04.zip
-กฏกระทรวง ฉบับที่ 20
(เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บยาคืน)
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law001_06.zip
- กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต ขาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/doc2.pdf
- ประกาศสํานักยา เรื่อง ขอกําหนดปริมาณยาตัวอยางที่อนุญาตใหผลิตหรือนําสั่งเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึ้นทะเบียน
ตํารับยา
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug2_54.pdf
-กฏกระทรวง ฉบับที่ 25
(เนื้อหาเกี่ยวกับ การผลิตยาแผนโบราณโดยวิธีตอกอัดเม็ด, วิธีเคลือบ, เงื่อนไขการใชสารปรุงแตงและวัตถุกันเสีย ตลอดจน
วิธีตรวจสอบยาแผนโบราณที่ผลิตตามวิธีดังกลาว)
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law001_10.zip
-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตาม
กฎหมายวาดวยยา พ.ศ. ๒๕๕๗
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/2.02 ประกาศGMPยาแผนโบราณ (26กพ57).pdf
-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา พ.ศ. ๒๕๕๖

3/12

http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_122.pdf
-ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ พ.ศ. 2556
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ2556.pdf
-ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ update.pdf
-ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ และยา
พัฒนาจากสมุนไพร ตามบัญชียาจากสมุนไพรที่แนบทายบัญชียาหลักแหงชาติ กลุมเภสัชตํารับโรงพยาบาล
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/57_3.pdf
-ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง แกไขทะเบียนตํารับยาที่มีไครเครือเปนสวนประกอบ
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/book10.pdf
-ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การแจงรายการเรียกเก็บยาคืนของผูรับอนุญาตผลิตและนําหรือสั่งยา
แผนปจจุบัน และแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_1186.pdf
-ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณเกี่ยวกับ
มาตรฐานการปนเปอน เชื้อจุลินทรียและโลหะหนัก
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/หลักเกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ.pdf
-ประกาศสํานักยาเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการแกไขทะเบียนตํารับยาที่มีไครเครือเปนสวนประกอบ
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug2_56.pdf
-ประกาศสํานักยาเรื่อง แนวทางการขึ้นทะเบียนตํารับยา และการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยาสามัญ
ประจําบานแผนโบราณตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ พ.ศ. 2556
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug1_56.pdf
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-ประกาศสํานักยาเรื่อง กําหนดระยะเวลาผอนผันการแกไขหรือสงเอกสารเพิ่มเติมสําหรับคําขอขึ้นทะเบียน ตํารับยาและคํา
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตํารับยา ที่ยื่นตอสํานักยา
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug8_55.pdf
-ประกาศสํานักยาเรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการไมรับพิจารณาคําขอขึ้นทะเบียนตํารับ
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug7_55.pdf
-คูมือ/หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/คูมือยาแผนโบราณ002.pdf
-คํารับรองเงื่อนไขการแจงรายการเรียกเก็บยาคืนของผูรับอนุญาตผลิต และนําหรือสั่ง ยาแผนปจจุบันและแผนโบราณเขามา
ในราชอาณาจักร
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/doc_57.pdf
-คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ย.1)
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/form1.pdf
-หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งใหกระทําการแทน
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/หนังสือมอบอํานาจ.pdf
วิธีการ
ยื่นคําขอการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณที่เปนยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตํารับยาหมอง กรณีสูตรตํารับที่มีการรับขึ้นทะเบียน
แลว พรอมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา ตามคูมือ/หลักเกณฑ ตรวจสอบเอกสารใหครบถวนและถูกตองตามแบบ
ตรวจสอบการยื่นเอกสารดวยตนเอง สําหรับคําขอการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณที่เปนยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตํารับยา
หมอง กรณีสูตรตํารับที่มีการรับขึ้นทะเบียนแลวและลงนามดวยตนเอง ณ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เงื่อนไข
สสจ.พระนครศรีอยุธยาอนุญาตไดเฉพาะตํารับยาสมุนไพรเดี่ยว ไดแก ขมิ้นชัน ฟาทะลายโจร มะระขี้นก ขิง และชุมเห็ดเทศ
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และที่เปนยาสามัญประจําบานที่มีชื่อ สวนประกอบ วิธีทํา สรรพคุณ ขนาดรับประทาน คําเตือน ตามขอ 3 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2542 จํานวน 27 ตํารับยา
ใหตรวจสอบเอกสารสําหรับยื่นคําขอการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณที่เปนยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตํารับยาหมอง กรณีสูตร
ตํารับที่มีการรับขึ้นทะเบียนแลวตามแบบตรวจสอบการยื่นเอกสารดวยตนเองสําหรับคําขอการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผน
โบราณที่เปนยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตํารับยาหมอง กรณีสูตรตํารับที่มีการรับขึ้นทะเบียนแลวใหครบ ถวนถูกตองในทุกรายการ
และลงนามรับรอง
กรณีที่เอกสารไมถูกตองครบถวนตามแบบตรวจสอบเอกสารคําขอฯ และผูประกอบการประสงคจะยื่นคําขอ ให
ผูประกอบการดําเนินการแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารใหครบถวนถูกตอง ตามเวลาที่ผูประกอบการกําหนดและแจงใหเจาหนาที่
ลงนัดไว หากเกินระยะเวลาดังกลาวเจาหนาที่จะคืนคําขอ
ผูดําเนินกิจการหรือผูรับมอบอํานาจที่มายื่นขอฯ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ย่นื คําขอฯ ไดอยาง
ถูกตองครบถวน และมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจ
ของนิติบุคคลใหมีหนังสือ มอบอํานาจใหมีอํานาจดําเนินการแทนแนบดวย)
กรณีคําขอฯ ที่มีเอกสารประกอบการยื่นคําขอฯ จํานวนมาก เชน คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาที่มีตัวยาสําคัญตัง้ แต 3 ตัวขึ้นไป
เปนตน เจาหนาที่อาจใชระยะเวลาในการตรวจเอกสารตาม Checklist และแบบตรวจสอบการยื่นเอกสารดวยตนเองเพื่อ
การออกเลขรับมากกวา 1 วันทําการ แลวแตกรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบ
0 ชั่วโมง
อํานาจ ยื่นเอกสารที่
ศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จ และตรวจ
เอกสารตาม Checklist และ
Self Assessment Report

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจเอกสารตาม
Checklist และ Self
Assessment Report และ
ออกเลขรับ

30 นาที

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณาคําขอฯ

15 วันทํา

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
-การพิจารณาดาน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
เบื้องตนและสงให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาดาน
คุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย

การพิจารณา
4)

5)

การลงนาม
การพิจารณา

6)

ระยะเวลา
ใหบริการ
การ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ
คุณภาพ
ประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยของ
ผูเชี่ยวชาญ ไม
นับเปนเวลาที่
ใหบริการ
-

เจาหนาที่พิจารณาและเสนอ 5 วันทําการ ศูนยบริการ
ผูมีอํานาจลงนาม
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ผูมีอํานาจพิจารณาและลง 1 วันทําการ สสจ.
นามอนุญาต
พระนครศรีอยุธยา
เจาหนาที่บันทึกขอมูลและ 15 นาที
ออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียม
ใหผูรับอนุญาต/ผูรับมอบ
อํานาจ

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 22 วันทําการ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
คํารับรองเงื่อนไข
การแจงรายการ
เรียกเก็บยาคืน
ของผูรับอนุญาต
ผลิต และนําหรือ
สั่ง ยาแผน
ปจจุบันและแผน
โบราณเขามาใน
ราชอาณาจักร
คําขออนุญาต
ผลิตยาตัวอยาง/
นําหรือสั่งยา
ตัวอยางใน
ราชอาณาจักร
เพื่อขอขึ้น
ทะเบียนตํารับยา
(แบบ ย.8) ที่
ไดรับการอนุญาต
แลว
ผลตรวจวิเคราะห
เชื้อจุลินทรีย
หนังสือมอบ
อํานาจและ
แตงตั้งใหกระทํา
การแทน
ใบอนุญาตผลิต/
นําหรือสั่งยาแผน
โบราณฯ ฉบับ
ปจจุบัน 1 ชุด
ฉลากทุกขนาด
บรรจุและเอกสาร
กํากับยา 4 ชุด
แบบตรวจสอบ
การยื่นเอกสาร
ดวยตนเอง

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1
1
ฉบับ
-

สํานักยา

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

สสจ.
0
พระนครศรีอยุธยา

2

ฉบับ

-

สสจ.
4
พระนครศรีอยุธยา

1

ฉบับ

สสจ.
1
พระนครศรีอยุธยา

1

ฉบับ

(คืนให
ผูประกอบการ 1
ฉบับ หลังลงเลขรับ
)
-
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ที่

8)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับคําขอการ
ขึ้นทะเบียนตํารับ
ยาแผนโบราณที่
เปนยาสมุนไพร
เดี่ยวหรือตํารับยา
หมอง กรณีสูตร
ตํารับที่มีการรับ
ขึ้นทะเบียนแลว
คําขอขึ้นทะเบียน
ตํารับยา (แบบ
ย.1)

Certificate of
Free Sale ของ
Finished
Product หรือ
หนังสือรับรอง
9)
ผลิตภัณฑยา
(Certificate of
Pharmaceutical
Product) (กรณี
ยานําสั่งฯ)
เอกสารขอมูล
เกี่ยวกับ สูตร
10)
และกรรมวิธีการ
ผลิต
ยาตัวอยางตาม
สูตรตํารับยาที่ยื่น
11)
ขอผลิตยา
ตัวอยาง
หนังสือรับรอง
โรงงานผูผลิตยา
จากหนวยงาน
12)
รัฐบาลของ
ประเทศผูผลิตยา
นั้นวาเปนโรงงาน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

4

1

ฉบับ

สสจ.
1
พระนครศรีอยุธยา

1

ฉบับ

(คืนให
ผูประกอบการ 1
ฉบับ หลังลงเลข
รับ)
-

สสจ.
4
พระนครศรีอยุธยา

1

ฉบับ

-

สสจ.
1
พระนครศรีอยุธยา

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

หมายเหตุ
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ที่ไดรับอนุญาต
หรือรับรองแลว
อาจรวมอยูใน
หนังสือรับรอง
ผลิตภัณฑยาหรือ
หนังสือรับรอง
การจําหนาย
(กรณียานําสั่งฯ)
คํารับรองเงื่อนไข 1
1
ฉบับ
การขึ้นทะเบียน
ตํารับยาแผนไทย
หรือยาแผน
โบราณและยา
พัฒนาจาก
สมุนไพรตาม
บัญชียาจาก
13)
สมุนไพรที่แนบ
ทายบัญชียาหลัก
แหงชาติ กลุม
เภสัชตํารับ
โรงพยาบาล
(กรณียา (รพ.)
ตามบัญชียาหลัก
แหงชาติ)
เอกสารอื่นๆ เชน
1
1
ฉบับ
เอกสารอางอิงชื่อ
วิทยาศาสตรของ
สมุนไพร (กรณี
แจงชื่อ
วิทยาศาสตรใน
14)
สูตรหรือเปน
สมุนไพร
ตางประเทศ)
ขอกําหนด
มาตรฐานของสาร
ชวยตามตํารายา
ที่
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
(กรณีมีสารชวยใน
สูตร) ขอกําหนด
มาตรฐานของ
วัตถุดิบ (กรณีซื้อ
สารสกัดหรือไมได
เตรียมวัตถุดิบ
เอง) เอกสาร
วิชาการแสดงการ
ใชสมุนไพรหรือ
สูตรที่แจงตาม
องคความรูแพทย
แผนโบราณตาม
สรรพคุณที่ขอ
(กรณีมีขอสงสัย
ในสูตรและ
สรรพคุณ))เปน
ตน
หนังสือรับรอง
สํานักยา
0
2
ฉบับ
มาตรฐานการ
15)
ผลิตยาที่ดี (GMP)
(ถามี)
ที่

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ
ฉบับละ 500 บาท
หมายเหตุ (ชําระคาธรรมเนียมทีง่ านการเงิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2 ตึกสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 229 ศูนยราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 43000
เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 15:30 น. (มีพักเที่ยง)
ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ 15 นาที)
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 130 ถนนอูทอง ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท 0 3532 2011
2)

ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
(อาคาร 4 ชั้น) ต.คลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท :1567) และ
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E-mail : DRT-AY@ hotmail.com
3)

4)

ชองทางการรองเรียนศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000) หรือโทรศัพท 025907354-55, สายดวน 1556, โทรสาร 025901556 และ E-mail :
1556@fda.moph.go.th
หมายเหตุชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ย.1)
2)

คูมือ/หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ

3)

แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารดวยตนเองสําหรับคําขอการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณที่เปนยาสมุนไพรเดี่ยว
หรือตํารับยาหมอง กรณีสูตรตํารับที่มีการรับขึ้นทะเบียนแลว

19. หมายเหตุ
- การพิจารณาดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผูเชี่ยวชาญ ไมนับเปนเวลาที่ใหบริการ

คูมือนี้ผานกระบวนงานการลดระยะเวลาแลว
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
การขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณที่เปนยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตํารับยาหมอง
กรณีสูตรตํารับที่มีการรับขึ้นทะเบียนแลว
ชวงยื่นคําขอ 30 นาที

ผูย ื่นคําขอ

15 วันทําการ
.2เจาหนาที่พิจารณาคําขอ ฯ
เบื้องตนและสงใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย

.1เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร ตาม
Checklist และแบบตรวจสอบการ
ยื่นเอกสารดวยตนเองและออกเลขรับ

ครบถวนถูกตอง
ผูประกอบการประสงคจะ
รับคืนคําขอ

เจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ
ขอมูลและเอกสารตางๆ

5 วันทําการ

ไมครบถวนถูกตอง
1 วันทําการ
ผูประกอบการประสงคจะยื่นคําขอ
ใหผูประกอบการดําเนินการแกไขหรือ
เพิ่มเติมเอกสารใหครบถวนถูกตอง
ตามเวลาที่ผูประกอบการกําหนดและ
แจงใหเจาหนาที่ลงนัดไว

.3เจาหนาที่พิจารณาและเสนอผูมี
อํานาจลงนาม

.4 ผู มี อํ า นาจพิ จ ารณาและลงนาม
อนุญาต
5.เจ า หน า ที่ บั น ทึ ก ข อ มู ล และออก
ใบสั่ ง ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มให ผู รั บ
อนุญาต/ผูรับมอบอํานาจ

15 นาที

จายเรื่องคืน
หมายเหตุ – 1.ระยะเวลาดังกลาว ไมรวมระยะเวลารอผูประกอบการแกไข หรือสงเอกสารเพิ่มเติม
2.เมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไวในคูมือนี้แลว หากผูอนุญาตยังพิจารณาไมแลวเสร็จ จะแจงเปนหนังสือให
ผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วัน จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ
สรุป 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลาดําเนินการ 22 วันทําการ

