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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบแทนใบส ำคัญขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร  : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัอุบลรำชธำนี กระทรวงสำธำรณสุข 
  

1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ ์
1) http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/form3.pdf 
วิธีกำร 
ยื่นค ำขอใบแทนใบส ำคัญขึ้นทะเบียนต ำรับยำพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมคู่มือ/หลักเกณฑ์กำร   
ออกใบแทนใบส ำคัญขึ้นทะเบียนต ำรับยำตรวจสอบเอกสำรให้ครบถ้วนและถูกต้องและลงนำมรับรองณศูนย์บริกำร
ผลิตภัณฑ์สุขภำพแบบเบ็ดเสร็จกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
เง่ือนไข 
ให้ตรวจสอบเอกสำรส ำหรับยื่นค ำขอกำรออกใบแทนใบส ำคัญขึ้นทะเบียนต ำรับยำตำมแบบตรวจสอบกำรยื่เอกสำร
ด้วยตนเองส ำหรับค ำขอกำรออกใบแทนใบส ำคัญขึ้นทะเบียนต ำรับยำให้ครบถ้วนถูกต้องในทุกรำยกำรและลงนำม
รับรอง 
ในกรณีที่ค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำ
ได้เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริกำรจะต้อง
ด ำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกมิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งค ำขอ 
ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือผู้รับมอบอ ำนำจที่มำยื่นค ำขอฯต้องสำมำรถให้ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค ำขอฯ
ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและมีอ ำนำจตัดสินใจและลงนำมรับทรำบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอ ำนำจให้มีอ ำนำจด ำเนินกำรแทนแนบด้วย) 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 

2. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
สถำนที่ให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำน ี
ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center : OSSC)  
ถนนพรหมเทพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี 34000  
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220/ 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.) 
 

 
3. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม:  9 วันท ำกำร  
 หมำยเหตุ:   ไม่นับวันที่รอผู้ประกอบกำรปรับปรุงแก้ไข/ส่งเอกสำรเพิ่มเติม 
ล ำดับ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1) กำรตรวจสอบ
เอกสำร 
 

(1) ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอ 
     พร้อมลงลำยมือช่ือไว้ใน 
     ส่วนของผู้ยื่นค ำขอ 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำน ี
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ล ำดับ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
(2) เจ้ำหน้ำท่ีรับค ำขอ 
     ตรวจสอบควำมครบถ้วน 
     และถูกต้องของค ำขอและ 
     เอกสำร 
(3) เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกกำรรับ   
     ค ำขอ 

2) กำรพิจำรณำ (1) เจ้ำหน้ำท่ีตรวจเอกสำร  
    ตำมChecklistและแบบ   
    ตรวจสอบกำรยื่นเอกสำร  
    ด้วยตนเอง  
(2) เจ้ำหน้ำท่ีจดัท ำใบอนุญำต 
    และลงข้อมูลในฐำนข้อมูล (3) 
เสนอผูม้ีอ ำนำจลงนำม 

2 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำน ี

 

3) กำรลงนำม/
คณะกรรมกำรมี
มต ิ

ผู้มีอ ำนำจลงนำมในใบแทน
ใบส ำคัญขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 

5 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำน ี

 

4) - เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้
ยื่นค ำขอรับทรำบและรับ
ใบอนุญำต/หนังสือแจ้งไม ่
อนุญำต/ส่งมอบใบแทนให้ผู้ยื่นค ำ
ขออนุญำต 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำน ี

 

 
4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

1. เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ล ำดับ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ ำตัวประชำชน 
(ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำในเอกสำรตำมแต่ละกรณ ี

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ  

2. เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
ล ำดับ รำยกำรเอกสำรยื่นเพ่ิมเติม หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ค ำขอใบแทนใบส ำคัญเกี่ยวข้องกำร
ขึ้นทะเบียนต ำรับยำ (แบบย.3) พร้อม
ระบุสำเหตุทีต่้องขอใบแทนพร้อม
หลักฐำน 

- 2 0 ฉบับ  
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2. เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
ล ำดับ รำยกำรเอกสำรยื่นเพ่ิมเติม หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

2) หนังสือช้ีแจงจำกบริษัทฯเรื่องขอใบ
แทนใบส ำคัญขึ้นทะเบยีนต ำรับยำ
พร้อมระบเุหตผุลที่ขอใบแทน
ใบส ำคัญขึ้นทะเบียนต ำรับยำทีล่งนำม
โดยผู้รับอนุญำต 

- 2 0 ฉบับ  

3) ใบรับแจ้งควำมสถำนตี ำรวจท้องทีท่ี่
ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำนั้น
สูญหำย 

- 2 0 ฉบับ ส ำหรับกรณี
สูญหำย 

4) ส ำเนำใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ
ยำ 

- 0 2 ฉบับ ส ำหรับกรณี
สูญหำย 

5) ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำฉบับ
จริงที่ช ำรุดหรือถูกท ำลำยใน
สำระส ำคญั 

- 2 0 ฉบับ ส ำหรับกรณี
ช ำรุดเสยีหำย
หรือถูกท ำลำย
ในสำระส ำคัญ 

6) ส ำเนำใบอนุญำตผลิตหรือน ำหรือสั่ง
ยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร (พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำเอกสำร) 

- 0 2 ฉบับ  

7) หนังสือมอบอ ำนำจฉบับจริงติดอำกร
แสตมป์ 10 บำทพร้อมแนบบัตร
ประชำชน ของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับ
มอบอ ำนำจ (กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ
จำกผู้รับอนญุำตให้ด ำเนินกำรแทน) 

- 2 0 ฉบับ  

 
5. ค่ำธรรมเนียม 
 
6. ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำ บริกำร 
1) กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ ต ำบลในเมือง  

อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220  
E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th 

2) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ ช้ัน 1 อำคำร 1 ถนนติวำนนท์  ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์หมำยเลข 0 2590 
7354 -55 โทรสำร 0 2590 1556    E-mail: 1556@fda.moph.go.th สำยด่วน 1556  ส ำนักอำหำร โทร. 02-590-7320 

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1  
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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7. แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 1) แบบตรวจเอกสำรค ำขอใบแทนใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 
 2) ค ำขอใบแทนใบส ำคัญขึ้นทะเบยีนต ำรับยำ  
 
8. หมำยเหตุ 

1) หำกพบปัญหำในกำรใช้คู่มือหรอื link ไม่สำมำรถใช้งำนได้กรณุำแจ้งกลุ่มก ำกับดูแลก่อนออกสู่ตลำด 
    E-mail: drug@fda.moph.go.th 
2) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มอืจะเริ่มนบัระยะเวลำตั้งแตเ่จ้ำหนำ้ที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ 
    ประชำชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลกำรพจิำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 

9. Flow ขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน: กำรออกใบแทนใบส ำคัญขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 
 ไม่ม ี
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบแทนใบส ำคัญขึ้นทะเบยีนต ำรับยำ 
2. หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ พ.ศ. 2555 
2) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่อง ก ำหนดแบบค ำขอและใบส ำคญัขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 
    ลงวันท่ี 14 พฤษภำคม 2556 

6. ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มคีวำมส ำคญัด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนที่ให้บริกำร: จังหวัดอุบลรำชธำน ี
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 
   ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: -  
9. ข้อมลูสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด  0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด  0 
10. งำนนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
     ยังไมผ่่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำร 
11. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบแทนใบส ำคัญขึ้นทะเบียนต ำรับยำส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 


