คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณและยำพัฒนำจำกสมุนไพรที่
พิจำรณำโดยเจ้ ำหน้ ำที่
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
-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
นำจำกสมุนไพร 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
-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
-คำรับรองเงื่อนไขกำรแจ้ งรำยกำรเรี ยกเก็บยำคืนของผู้รับอนุญำตผลิต และนำหรื อสัง่ ยำแผนปั จจุบนั และแผนโบรำณ
เข้ ำมำในรำชอำณำจักร
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/doc_57.pdf
-คำขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในทะเบียนตำรับยำ (แบบ ย.5)
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/form5.pdf%22
-หนังสือมอบอำนำจและแต่งตังให้
้ กระทำกำรแทน
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/หนังสือมอบอำนำจ.pdf
วิธีกำร
ยื่นคำขอกำรขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณและยำพัฒนำจำกสมุนไพรที่พิจำรณำโดยเจ้ ำหน้ ำที่
พร้ อมทังเอกสำรประกอบกำรพิ
้
จำรณำ ตำมคูม่ ือ/หลักเกณฑ์ ตรวจสอบเอกสำรให้ ครบถ้ วนและถูกต้ องตำมแบบ
ตรวจสอบกำรยื่นเอกสำรด้ วยตนเอง สำหรับคำขอกำรขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณและยำพัฒนำ

จำกสมุนไพรที่พิจำรณำโดยเจ้ ำหน้ ำที่และลงนำมด้ วยตนเอง ณกลุม่ งำนคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสำธำรณสุข
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี
เงื่อนไข
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนีอนุญำตได้ เฉพำะทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณที่อนุญำตโดยสำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนีเท่ำนัน้
ให้ ตรวจสอบเอกสำรสำหรับยื่นคำขอกำรขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณและยำพัฒนำจำกสมุนไพร
ที่พิจำรณำโดยเจ้ ำหน้ ำที่ตำมแบบตรวจสอบกำร ยื่นเอกสำรด้ วยตนเองสำหรับคำขอกำรขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ตำรับยำแผนโบรำณและยำพัฒนำจำกสมุนไพรที่พิจำรณำโดยเจ้ ำหน้ ำที่ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง ในทุกรำยกำรและลงนำม
รับรอง
ในกรณีที่คำขอหรื อเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สำมำรถพิจำรณำได้
เจ้ ำหน้ ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรื อหลักฐำนที่ต้องยื่น เพิ่มเติมโดยผู้รับบริกำรจะต้ อง
ดำเนินกำรแก้ ไขหรื อยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยใน ระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนันจะถื
้ อว่ำผู้รับบริ กำรละทิ ้งคำขอ
ผู้ดำเนินกิจกำรหรื อผู้รับมอบอำนำจที่มำยื่นคำขอฯ ต้ องสำมำรถให้ ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคำขอฯ
ได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน และมีอำนำจตัดสินใจและลงนำมรับทรำบข้ อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผ้ ดู ำเนินกิจกำรหรื อ
กรรมกำรผู้มีอำนำจของนิตบิ คุ คลให้ มีหนังสือ มอบอำนำจให้ มีอำนำจดำเนินกำรแทนแนบด้ วย)&rdquo;
กรณีคำขอฯ ที่มีเอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอฯ จำนวนมำก เช่น คำขอขึ ้นทะเบียนตำรับยำที่มีตวั ยำสำคัญตังแต่
้ 3 ตัว
ขึ ้นไป เป็ นต้ น เจ้ ำหน้ ำที่อำจใช้ ระยะเวลำในกำรตรวจเอกสำรตำมแบบรำยกำรตรวจสอบ(Checklist) และแบบ
ตรวจสอบกำรยื่นเอกสำรด้ วยตนเองเพื่อกำรออกเลขรับมำกกว่ำ 1 วันทำกำร แล้ วแต่กรณี
ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถานที่ให้ บริการ
(หมายเหตุ: -)
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องอุบลราชธานี

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

จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 62 วันทำกำร
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้รับอนุญำต/ผู้รับมอบอำนำจ ยื่นเอกสำรที่ศนู ย์บริกำร
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพเบ็ดเสร็จ
และตรวจเอกสำรตำมแบบตรวจสอบกำรยื่นเอกสำรด้ วย
ตนเอง
(หมายเหตุ: -)
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจเอกสำรตำมแบบรำยกำรตรวจสอบ
(Checklist) และแบบตรวจสอบกำรยื่นเอกสำรด้ วยตนเอง
และออกเลขรับ
(หมายเหตุ: -)
3) กำรพิจำรณำ
เจ้ ำหน้ ำที่พิจำรณำคำขอ
(หมายเหตุ: -)
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้ ำหน้ ำที่พิจำรณำอนุญำต
(หมายเหตุ: (กรณี ไม่อนุญาตการขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงฯ
เจ้าหน้าที พ่ ิ จารณาและเสนอผูม้ ี อานาจลงนาม ใช้เวลา 5
วันทาการ
ผูม้ ี อานาจพิ จารณาและลงนามไม่อนุญาต ใช้เวลา 5 วันทา
การ))

ระยะเวลำ
0 ชัว่ โมง

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

30 นำที

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

58 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

5 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

ลำดับ
ขัน้ ตอน
5) เจ้ ำหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ รู ับอนุญำต/ผู้รับมอบ
อำนำจรับคำขอ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
1) หนังสือมอบอำนำจและสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
ผู้รับอนุญำตฯ และผู้รับมอบอำนำจที่เซ็นชื่อรั บรองถูกต้ อง (
กรณีผ้ ูรับอนุญำตฯ ไม่ ได้ ย่ นื เอกสำรด้ วยตัวเอง )
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำใบอนุญำตผลิต/นำหรือสั่งยำแผนโบรำณฯ หรือยำแผน
ปั จจุบันฉบับปั จจุบัน (ขึน้ กับประเภทของทะเบียน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง )
3) ฉลำกทุกขนำดบรรจุและเอกสำรกำกับยำแบบเดิมและแบบ
ใหม่
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (แนบเพิ่มกรณีขอแก้ ไขฉลำกและเอกสำรกำกับยำ หรื อ
เพิ่มขนำดบรรจุ
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง )
4) แบบย.1/ท.ย.1 แบบเดิมและแบบใหม่ (กรณีขอแก้ ไขสูตรหรื อ
สำนักยำ
กรรมวิธีกำรผลิต)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ

ลำดับ
5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
หมำยเหตุ (ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง )
สำเนำใบสำคัญกำรขึน้ ทะเบียนตำรับยำ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง )
เอกสำรอื่นๆ เช่ น เอกสำรอ้ ำงอิงชื่อวิทยำศำสตร์ ของ
สมุนไพรกรณีขอเพิ่มชื่อวิทยำศำสตร์ ในสูตร ข้ อกำหนด
มำตรฐำนของสำรช่ วยตำมตำรำยำ (กรณีขอแก้ ไขสำรช่ วยใน
สูตร) เอกสำรวิชำกำรสนับสนุน (กรณีแก้ ไขรำยละเอียดใน
เอกสำรกำกับยำ เช่ น สรรพคุณ วิธีใช้ คำเตือน) เป็ นต้ น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ คำขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในทะเบียนตำรับยำ (แบบ
ย.5)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ยำตัวอย่ ำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีขอแก้ ไขสูตร/กรรมวิธีกำรผลิต/ลักษณะยำ)
แบบตรวจสอบกำรยื่นเอกสำรด้ วยตนเองสำหรับคำขอกำรขอ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยำแผนโบรำณและยำพัฒนำ
จำกสมุนไพรที่พจิ ำรณำโดยเจ้ ำหน้ ำที่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
-

สำนักยำ

สำนักยำ

สำนักยำ

-

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บำท
(หมายเหตุ: -)
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์จดั กำรเรื่ องร้ องเรี ยนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ (ศรป.)
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
(หมายเหตุ: ( ชัน้ 1 อาคาร A ถนนติ วานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมื อง จังหวัดนนทบุรี 11000/สาย
ด่วน 1556/ โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354-55/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail :
1556@fda.moph.go.th))
2) 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: -)
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) คำขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในทะเบียนตำรับยำ (แบบ ย.5)
(หมายเหตุ: -)
2) แบบตรวจสอบกำรยื่นเอกสำรด้ วยตนเองสำหรับคำขอกำรขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยำแผน
โบรำณและยำพัฒนำจำกสมุนไพรที่พิจำรณำโดยเจ้ ำหน้ ำที่
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

