คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรขึน้ ทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณที่เป็ นยำสมุนไพรเดี่ยวหรือตำรับยำหม่ อง กรณี
สูตรตำรั บที่มีกำรรั บขึน้ ทะเบียนแล้ ว
หน่ วยงำนที่ให้ บริกำร : สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
-กฎกระทรวง ว่ำด้ วยกำรขึ ้นทะเบียนตำรับยำ พ.ศ. 2555
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/กฎกระทรวงขึ ้นทะเบียนตำรับยำ.pdf
-กฏกระทรวง ฉบับที่ 17 (เนื ้อหำเกี่ยวกับกำรอนุญำตผลิต ขำย นำหรื อสัง่ เข้ ำมำในรำชอำณำจักรซึง่ ยำแผนโบรำณ)
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law001_03.zip
-กฏกระทรวง ฉบับที่ 18 (เนื ้อหำเกี่ยวกับกำรขึ ้นทะเบียน และแก้ ไขทะเบียนตำรับยำแผนปั จจุบนั และยำแผนโบรำณ)
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law001_04.zip
-กฏกระทรวง ฉบับที่ 20 (เนื ้อหำเกี่ยวกับกำรเรี ยกเก็บยำคืน)
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law001_06.zip
- กฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตผลิต ขำย นำหรื อสัง่ เข้ ำมำในรำชอำณำจักรซึง่ ยำแผนโบรำณ
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/doc2.pdf
- ประกำศสำนักยำ เรื่ อง ข้ อกำหนดปริมำณยำตัวอย่ำงที่อนุญำตให้ ผลิตหรื อนำสัง่ เข้ ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อขอขึ ้น
ทะเบียนตำรับยำ
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug2_54.pdf
-กฏกระทรวง ฉบับที่ 25 (เนื ้อหำเกี่ยวกับ กำรผลิตยำแผนโบรำณโดยวิธีตอกอัดเม็ด, วิธีเคลือบ, เงื่อนไขกำรใช้ สำรปรุง
แต่งและวัตถุกนั เสีย ตลอดจนวิธีตรวจสอบยำแผนโบรำณที่ผลิตตำมวิธีดงั กล่ำว)
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law001_10.zip
-ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่ อง กำรกำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรผลิตยำแผนโบรำณ
ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยยำ พ.ศ. 2557
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/2.02 ประกำศGMPยำแผนโบรำณ (26กพ57).pdf
-ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่ อง ระบุตำรำยำ พ.ศ. 2556
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_122.pdf

-ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่ อง ยำสำมัญประจำบ้ ำนแผนโบรำณ พ.ศ. 2556
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/ยำสำมัญประจำบ้ ำนแผนโบรำณ2556.pdf
-ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่ อง ยำสำมัญประจำบ้ ำนแผนโบรำณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/ยำสำมัญประจำบ้ ำนแผนโบรำณ update.pdf
-ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรื่ อง หลักเกณฑ์กำรขึ ้นทะเบียนตำรับยำแผนไทยหรื อยำแผนโบรำณ
และยำพัฒนำจำกสมุนไพร ตำมบัญชียำจำกสมุนไพรที่แนบท้ ำยบัญชียำหลักแห่งชำติ กลุม่ เภสัชตำรับโรงพยำบำล
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/57_3.pdf
-ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรื่ อง แก้ ไขทะเบียนตำรับยำที่มีไคร้ เครื อเป็ นส่วนประกอบ
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/book10.pdf
-ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรื่ อง กำรแจ้ งรำยกำรเรี ยกเก็บยำคืนของผู้รับอนุญำตผลิตและนำหรื อ
สัง่ ยำแผนปั จจุบนั และแผนโบรำณเข้ ำมำในรำชอำณำจักร
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_1186.pdf
-ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรื่ อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขึ ้นทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณเกี่ยวกับ
มำตรฐำนกำรปนเปื อ้ น เชื ้อจุลินทรี ย์และโลหะหนัก
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขึ ้นทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณ.pdf
-ประกำศสำนักยำเรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรแก้ ไขทะเบียนตำรับยำที่มีไคร้ เครื อเป็ นส่วนประกอบ
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug2_56.pdf
-ประกำศสำนักยำเรื่ อง แนวทำงกำรขึ ้นทะเบียนตำรับยำ และกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในทะเบียนตำรับยำสำมัญ
ประจำบ้ ำนแผนโบรำณตำม ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่ อง ยำสำมัญประจำบ้ ำนแผนโบรำณ พ.ศ. 2556
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug1_56.pdf
-ประกำศสำนักยำเรื่ อง กำหนดระยะเวลำผ่อนผันกำรแก้ ไขหรื อส่งเอกสำรเพิ่มเติมสำหรับคำขอขึ ้นทะเบียน ตำรับยำ
และคำขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในทะเบียนตำรับยำ ที่ยื่นต่อสำนักยำ
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug8_55.pdf
-ประกำศสำนักยำเรื่ องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ นกำรไม่รับพิจำรณำคำขอขึ ้นทะเบียนตำรับ
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug7_55.pdf
-คูม่ ือ/หลักเกณฑ์กำรขึ ้นทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณ
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/คูม่ ือยำแผนโบรำณ002.pdf

-คำรับรองเงื่อนไขกำรแจ้ งรำยกำรเรี ยกเก็บยำคืนของผู้รับอนุญำตผลิต และนำหรื อสัง่ ยำแผนปั จจุบนั และแผนโบรำณ
เข้ ำมำในรำชอำณำจักร
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/doc_57.pdf
-คำขอขึ ้นทะเบียนตำรับยำ (แบบ ย.1)
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/form1.pdf
-หนังสือมอบอำนำจและแต่งตังให้
้ กระทำกำรแทน
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/หนังสือมอบอำนำจ.pdf
วิธีกำร
ยื่นคำขอกำรขึ ้นทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณที่เป็ นยำสมุนไพรเดี่ยวหรื อตำรับยำหม่อง กรณีสตู รตำรับที่มีกำรรับขึ ้น
ทะเบียนแล้ ว พร้ อมทังเอกสำรประกอบกำรพิ
้
จำรณำ ตำมคูม่ ือ/หลักเกณฑ์ ตรวจสอบเอกสำรให้ ครบถ้ วนและถูกต้ อง
ตำมแบบตรวจสอบกำรยื่นเอกสำรด้ วยตนเอง สำหรับคำขอกำรขึ ้นทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณที่เป็ นยำสมุนไพรเดี่ยว
หรื อตำรับยำหม่อง กรณีสตู รตำรับที่มีกำรรับขึ ้นทะเบียนแล้ วและลงนำมด้ วยตนเอง ณ ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ
เบ็ดเสร็จ กลุม่ งำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี&rdquo;
เงื่อนไข
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนีอนุญำตได้ เฉพำะตำรับยำสมุนไพรเดี่ยว ได้ แก่ ขมิ ้นชัน ฟ้ำทะลำยโจร มะระ
ขี ้นก ขิง และชุมเห็ดเทศ และที่เป็ นยำสำมัญประจำบ้ ำนที่มีชื่อ ส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนำดรับประทำน คำ
เตือน ตำมข้ อ 3 ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่ อง ยำสำมัญประจำบ้ ำนแผนโบรำณ ลงวันที่ 26 มิถนุ ำยน 2542
จำนวน 27 ตำรับยำ
ให้ ตรวจสอบเอกสำรสำหรับยื่นคำขอกำรขึ ้นทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณที่เป็ นยำสมุนไพรเดี่ยวหรื อตำรับยำหม่อง
กรณีสตู รตำรับที่มีกำรรับขึ ้นทะเบียนแล้ วตำมแบบตรวจสอบกำรยื่นเอกสำรด้ วยตนเองสำหรับคำขอกำรขึ ้นทะเบียน
ตำรับยำแผนโบรำณที่เป็ นยำสมุนไพรเดี่ยวหรื อตำรับยำหม่อง กรณีสตู รตำรับที่มีกำรรับขึ ้นทะเบียนแล้ วให้ ครบถ้ วน
ถูกต้ องในทุกรำยกำรและลงนำมรับรอง
ในกรณีที่คำขอหรื อเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สำมำรถพิจำรณำได้

เจ้ ำหน้ ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรื อหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริกำรจะต้ อง
ดำเนินกำรแก้ ไขหรื อยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนันจะถื
้ อว่ำผู้รับบริ กำรละทิ ้งคำขอ
ผู้ดำเนินกิจกำรหรื อผู้รับมอบอำนำจที่มำยื่นคำขอฯ ต้ องสำมำรถให้ ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคำขอฯ
ได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน และมีอำนำจตัดสินใจและลงนำมรับทรำบข้ อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผ้ ดู ำเนินกิจกำรหรื อ
กรรมกำรผู้มีอำนำจของนิตบิ คุ คลให้ มีหนังสือมอบอำนำจให้ มีอำนำจดำเนินกำรแทนแนบด้ วย)
ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถานที่ให้ บริการ
(หมายเหตุ: ())
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)

ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 84 วันทำกำร
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้รับอนุญำต/ผู้รับมอบอำนำจ ยื่นเอกสำรที่ศนู ย์บริกำร
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสำรตำมแบบ
ตรวจสอบกำรยื่นเอกสำรด้ วยตนเอง
(หมายเหตุ: -)
2) กำรตรวจสอบเอกสำร

ระยะเวลำ
0 ชัว่ โมง

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

30 นำที

สำนักงำนสำธำรณสุข

ลำดับ

3)

4)

5)

6)

ขัน้ ตอน
เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจเอกสำรตำมแบบรำยกำรตรวจสอบ
(Checklist)และแบบตรวจสอบกำรยื่นเอกสำรด้ วยตนเอง
และออกเลขรับ
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ้ ำหน้ ำที่พิจำรณำคำขอฯเบื ้องต้ นและผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำ
ด้ ำนคุณภำพ ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ้ ำหน้ ำที่พิจำรณำและเสนอผู้มีอำนำจลงนำม
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำและลงนำมอนุญำต
(หมายเหตุ: (กรณี ที่ ผูว้ ่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบ
อานาจให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ใช้
เวลา 5 วันทาการ))
กำรพิจำรณำ
เจ้ ำหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูลและออกใบสัง่ ชำระค่ำธรรมเนียมให้
ผู้รับอนุญำต/ผู้รับมอบอำนำจ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่ วนที่รับผิดชอบ
จังหวัดอุบลรำชธำนี

73 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

2 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

7 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

1 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
1) คำรั บรองเงื่อนไขกำรแจ้ งรำยกำรเรี ยกเก็บยำคืนของผู้รับ
อนุญำตผลิต และนำหรือสั่ง ยำแผนปั จจุบันและแผนโบรำณ
เข้ ำมำในรำชอำณำจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

ลำดับ
2)

3)

4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
หมำยเหตุ คำขออนุญำต ผลิตยำตัวอย่ ำง/นำหรือสั่งยำตัวอย่ ำงใน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
รำชอำณำจักร เพื่อขอขึน้ ทะเบียนตำรับยำ (แบบ ย.8) ที่ได้ รับ
อุบลรำชธำนี
กำรอนุญำตแล้ ว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ผลตรวจวิเครำะห์ เชือ้ จุลินทรีย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจและสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
ผู้รับอนุญำตฯ และผู้รับมอบอำนำจที่เซ็นชื่อรั บรองถูกต้ อง (
กรณีผ้ ูรับอนุญำตฯ ไม่ ได้ ย่ นื เอกสำรด้ วยตัวเอง )
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำใบอนุญำตผลิต/นำหรือสั่งยำแผนโบรำณฯ ฉบับ
ปั จจุบัน 1 ชุด
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ( ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง )
ฉลำกทุกขนำดบรรจุและเอกสำรกำกับยำ 4 ชุด
ฉบับจริง 4 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (คืนให้ ผ้ ปู ระกอบกำร 1 ฉบับ หลังลงเลขรับ)
แบบตรวจสอบกำรยื่นเอกสำรด้ วยตนเองสำหรับคำขอกำรขึน้
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณที่เป็ นยำสมุนไพรเดี่ยวหรือตำรับ
อุบลรำชธำนี
ยำหม่ อง กรณีสูตรตำรั บที่มีกำรรั บขึน้ ทะเบียนแล้ ว

ลำดับ

8)

9)

10)

11)

12)

13)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ คำขอขึน้ ทะเบียนตำรับยำ (แบบ ย.1)
ฉบับจริง 4 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (คืนให้ ผ้ ปู ระกอบกำร 1 ฉบับ หลังลงเลขรับ)
ต้ นฉบับ Certificate of Free Sale ของ Finished Product หรือ
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ ยำ (Certificate of Pharmaceutical
Product) (กรณียำนำสั่งฯ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรข้ อมูลเกี่ยวกับ สูตร และกรรมวิธีกำรผลิต
ฉบับจริง 4 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ยำตัวอย่ ำงตำมสูตรตำรั บยำที่ย่ นื ขอผลิตยำตัวอย่ ำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือรั บรองโรงงำนผู้ผลิตยำจำกหน่ วยงำนรั ฐบำลของ
ประเทศผู้ผลิตยำนัน้ ว่ ำเป็ นโรงงำนที่ได้ รับอนุญำตหรื อรั บรอง
แล้ ว อำจรวมอยู่ในหนังสือรั บรองผลิตภัณฑ์ ยำหรือหนังสือ
รับรองกำรจำหน่ ำย(กรณียำนำสั่งฯ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ คำรับรองเงื่อนไขกำรขึน้ ทะเบียนตำรับยำแผนไทยหรือยำ

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

สำนักยำ

-

-

-

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

ลำดับ

14)

15)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
แผนโบรำณและยำพัฒนำจำกสมุนไพรตำมบัญชียำจำก
สมุนไพรที่แนบท้ ำยบัญชียำหลักแห่ งชำติ กลุ่มเภสัชตำรับ
โรงพยำบำล (กรณียำ (รพ.) ตำมบัญชียำหลักแห่ งชำติ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรอื่นๆ เช่ น เอกสำรอ้ ำงอิงชื่อวิทยำศำสตร์ ของ
สมุนไพร (กรณีแจ้ งชื่อวิทยำศำสตร์ ในสูตรหรื อเป็ นสมุนไพร
ต่ ำงประเทศ) ข้ อกำหนดมำตรฐำนของสำรช่ วยตำมตำรำยำ
(กรณีมีสำรช่ วยในสูตร) ข้ อกำหนดมำตรฐำนของวัตถุดบิ
(กรณีซือ้ สำรสกัดหรือไม่ ได้ เตรียมวัตถุดบิ เอง) เอกสำร
วิชำกำรแสดงกำรใช้ สมุนไพรหรื อสูตรที่แจ้ งตำมองค์ ควำมรู้
แพทย์ แผนโบรำณตำมสรรพคุณที่ขอ (กรณีมีข้อสงสัยในสูตร
และสรรพคุณ))เป็ นต้ น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรผลิตยำที่ดี (GMP) (ถ้ ำมี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ( ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง )

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมใบสำคัญกำรขึน้ ทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณ
(หมายเหตุ: -)

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
อุบลรำชธำนี

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

-

ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
ค่ ำธรรมเนียม 500 บำท

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน / แนะนำบริกำร
1) หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ/ ส่วนภูมิภำค กลุม่ งำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220 E-mail :
fdapv34@fda.moph.go.th
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์จดั กำรเรื่ องร้ องเรี ยนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ (ศรป.)
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
(หมายเหตุ: (ชัน้ 1 อาคาร A ถนนติ วานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมื อง จังหวัดนนทบุรี 11000/สายด่วน
1556/ โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354-55/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th))
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ ม
1) คำขอขึ ้นทะเบียนตำรับยำ (แบบ ย.1)
(หมายเหตุ: -)
2) คูม่ ือ/หลักเกณฑ์กำรขึ ้นทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณ
(หมายเหตุ: -)
3) แบบตรวจสอบกำรยื่นเอกสำรด้ วยตนเองสำหรับคำขอกำรขึ ้นทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณที่เป็ นยำ
สมุนไพรเดี่ยวหรื อตำรับยำหม่อง กรณีสตู รตำรับที่มีกำรรับขึ ้นทะเบียนแล้ ว
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

