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คูมือสําหรับประชาชน: การอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยาตัวอยางเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผน
โบราณ (ย.บ.๘)
หนวยงานที่รับผิดชอบ:ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยาตัวอยางเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ
(ย.บ.๘)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
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 เรื่อง กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2557
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 3 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยาตัวอยางเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตํารับ
ยาแผนโบราณ (ย.บ.๘)
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 130 ถนนอูทอง
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา 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
หลักเกณฑ
- กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต ขาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ
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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
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
วิธีการ
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ยื่นคําขอการอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยาตัวอยางเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ(ย.บ.๘) ณ
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) กลุมงานคุม ครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พรอมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา ตามคูมือ/หลักเกณฑ ตรวจสอบเอกสารใหครบถวนและถูกตอง
ตามแบบตรวจสอบการยื่นเอกสารดวยตนเองสําหรับคําขอการอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยาตัวอยางเขามาในราชอาณาจักรเพื่อ
การขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ (ย.บ.๘) และลงนามรับรอง
เงื่อนไข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อนุญาตไดเฉพาะตํารับยาสมุนไพรเดี่ยว ไดแก ขมิ้นชัน ฟาทะลายโจร มะระ
ขี้นก ขิง และชุมเห็ดเทศ และที่เปนยาสามัญประจําบานที่มีชื่อ สวนประกอบ วิธีทํา สรรพคุณ ขนาดรับประทาน คําเตือน
ตามขอ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2542 จํานวน 27
ตํารับยา
ใหตรวจสอบเอกสารสําหรับยื่นคําขอการอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยาตัวอยางเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตํารับ
ยาแผนโบราณ (ย.บ.๘) ณ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแบบตรวจสอบการยื่นเอกสารดวยตนเองสําหรับคําขอการอนุญาตผลิต/
นําหรือสั่งยาตัวอยางเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ (ย.บ.๘) ใหครบถวนถูกตองในทุก
รายการและลงนามรับรอง
กรณีที่เอกสารไมถูกตองครบถวนตามแบบตรวจสอบเอกสารคําขอฯ และผูประกอบการประสงคจะยื่นคําขอ ให
ผูประกอบการดําเนินการแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารใหครบถวนถูกตอง ตามเวลาที่ผูประกอบการกําหนดและแจงใหเจาหนาที่
ลงนัดไว หากเกินระยะเวลาดังกลาวเจาหนาที่จะคืนคําขอ
ผูดําเนินกิจการหรือผูรับมอบอํานาจที่มายื่นขอฯ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอฯ ไดอยาง
ถูกตองครบถวน และมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจ
ของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจใหมีอํานาจดําเนินการแทนแนบดวย)
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบ
อํานาจ ยื่นเอกสารที่
ศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จ
และตรวจเอกสารตามแบบ
ตรวจสอบการยื่นเอกสาร

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯ สสจ.
พระนครศรีอยุธย
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ดวยตนเอง
เจาหนาที่ตรวจเอกสารตาม
Checklist และแบบ
ตรวจสอบการยื่นเอกสาร
ดวยตนเองและออกเลขรับ

30 นาที

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณาคําขอ

4 ชั่วโมง

การลงนาม

นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิจารณาอนุญาต

1 วัน

-

เจาหนาที่บันทึกขอมูลและ
แจงใหผูรับอนุญาต/ผูรับ
มอบอํานาจรับคําขอ

1 วันทําการ

3)

4)

5)

หมายเหตุ

า

การตรวจสอบเอกสาร
2)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯ สสจ.
พระนครศรีอยุธย
า
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯ สสจ.
พระนครศรีอยุธย
า
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯ สสจ.
พระนครศรีอยุธย
า

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯ สสจ.

-

-

-สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยามอบ
อํานาจให ผูวา
ราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ไมไดมอบอํานาจ
ใหเจาหนาที่
OSSC
-กรณีผูวาราชการ
จังหวัดเปนผู
อนุญาตใชเวลา 5
วันทําการ
-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
พระนครศรีอยุธย
า

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 1 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่

1)

2)

3)
4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบฟอรมคําขอ สํานักงาน
อนุญาตผลิต/นํา คณะกรรมการ
หรือสั่งยาตัวอยาง อาหารและยา
เขามาใน
ราชอาณาจักร
เพื่อการขึ้น
ทะเบียนตํารับยา
แผนโบราณ
(ยบ.8)
แบบตรวจสอบ สสจ.
การยื่นเอกสาร พระนครศรีอยุธยา
ดวยตนเอง
(ยบ.8)
ฉลากทุกขนาด
สสจ.
บรรจุและเอกสาร พระนครศรีอยุธยา
กํากับยา 2 ชุด
ใบอนุญาตผลิต/ สสจ.
นําหรือสั่งยาแผน พระนครศรีอยุธยา
โบราณฯ ฉบับ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ปจจุบัน 1 ชุด
หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
อํานาจและสําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับอนุญาตฯ
และผูรับมอบ
อํานาจที่เซ็นชื่อ
รับรองถูกตอง (
กรณีผูรับอนุญาต
ฯ ไมไดยื่น
เอกสารดวย
ตัวเอง )

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
หมายเหตุ 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
E-mail : DRT-AY@ hotmail.com

3)

ชองทางการรองเรียนศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาุ(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)

4)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบฟอรม ย.บ.๘

7/8

เอกสารการตรวจรับคําขอผลิตยาตัวอยางแผนโบราณ (ย.บ. ๘)
แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารดวยตนเอง (ยบ.8)
19. หมายเหตุ
คูมือนี้ผานกระบวนงานการลดระยะเวลาแลว
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
การอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยาตัวอยางเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ (ย.บ.8)

ผูย ื่นคําขอ

ชวงยื่นคําขอ 30 นาที

4 ชั่วโมง

.1เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร ตาม
Checklist และแบบตรวจสอบการ
ยื่นเอกสารดวยตนเองและออกเลขรับ

.2เจาหนาที่พิจารณาคําขอ ฯ

ครบถวนถูกตอง
ผูประกอบการประสงคจะ
รับคืนคําขอ

เจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ
ขอมูลและเอกสารตางๆ

3. เสนอผูอนุญาตพิจารณาลงนาม

1 วันทําการ

ไมครบถวนถูกตอง
ผูประกอบการประสงคจะยื่นคําขอ
ใหผูประกอบการดําเนินการแกไขหรือ
เพิ่มเติมเอกสารใหครบถวนถูกตอง
ตามเวลาที่ผูประกอบการกําหนดและ
แจงใหเจาหนาที่ลงนัดไว

.4เจาหนาที่บันทึกขอมูลและแจง
ผลใ ห ผู รั บ อนุ ญาต ผู รั บ มอบ /
อํานาจ รับคําขอ

1 วันทําการ

จายเรื่องคืน

หมายเหตุ – 1.ระยะเวลาดังกลาว ไมรวมระยะเวลารอผูประกอบการแกไข หรือสงเอกสารเพิ่มเติม
2.เมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไวในคูมือนี้แลว หากผูอนุญาตยังพิจารณาไมแลวเสร็จ จะแจงเปนหนังสือให
ผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วัน จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ
สรุป 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลาดําเนินการ 3 วันทําการ

