คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรออกใบแทนใบสำคัญขึน้ ทะเบียนตำรับยำ
หน่ วยงำนที่ให้ บริกำร : สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1.http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/form3.pdf
วิธีกำร
ยื่นคำขอใบแทนใบสำคัญขึ ้นทะเบียนตำรับยำ พร้ อมทังเอกสำรประกอบกำรพิ
้
จำรณำตำมคูม่ ือ /หลักเกณฑ์กำรออกใบ
แทนใบสำคัญขึ ้นทะเบียนตำรับยำ ตรวจสอบเอกสำรให้ ครบถ้ วนและถูกต้ อง
และลงนำมรับรอง ณ กลุม่ งำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี
เงื่อนไข
ให้ ตรวจสอบเอกสำรสำหรับยื่นคำขอกำรออกใบแทนใบสำคัญขึ ้นทะเบียนตำรับยำตำมแบบตรวจสอบกำรยื่นเอกสำร
ด้ วยตนเองสำหรับคำขอกำรออกใบแทนใบสำคัญขึ ้นทะเบียนตำรับยำให้ ครบถ้ วนถูกต้ องในทุกรำยกำรและลงนำม
รับรอง
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)&rdquo;
ขันตอนกำรด
้
ำเนินงำนตำมคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลำตังแต่
้ เจ้ ำหน้ ำที่ได้ รับเอกสำรครบถ้ วนตำมที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชำชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วนั พิจำรณำแล้ วเสร็จ

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
E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th
/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 : 11 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 ำที่พิจำรณำและเสนอผู้มีอำนำจลงนำม
(หมายเหตุ: (แต่ละกลุ่มงานกลุ่มงานพิจารณาตามแต่ละ
ประเภทคาขอ))

ระยะเวลำ
0 ชัว่ โมง

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

30 นำที

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

2 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

ลำดับ
ขัน้ ตอน
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
กำรลงนำมในใบแทนใบสำคัญขึ ้นทะเบียนตำรับยำ
(หมายเหตุ: (กรณี ผูว้ ่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบ
อานาจให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะใช้
เวลา 5 วันทาการ))
5) เจ้ ำหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูลและแจ้ งผลกำรพิจำรณำให้ ผ้ รู ับ
อนุญำต/ผู้รับมอบอำนำจ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
7 วันทำกำร

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

1 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
1) คำขอใบแทนใบสำคัญเกี่ยวข้ องกำรขึน้ ทะเบียนตำรับยำ
(แบบ ย.3) พร้ อมระบุสำเหตุท่ ตี ้ องขอใบแทนพร้ อมหลักฐำน
ที่
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) หนังสือชีแ้ จงจำกบริษัทฯ เรื่องขอใบแทนใบสำคัญขึน้
ทะเบียนตำรับยำพร้ อมระบุเหตุผลที่ขอใบแทนใบสำคัญขึน้
ทะเบียนตำรั บยำที่ลงนำมโดยผู้รับอนุญำต
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ใบรับแจ้ งควำมสถำนีตำรวจท้ องที่ท่ ีใบสำคัญกำรขึน้ ทะเบียน
ตำรั บยำนัน้ สูญหำย
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำหรับกรณีสญ
ู หำย)

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
4) สำเนำใบสำคัญกำรขึน้ ทะเบียนตำรับยำ
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำหรับกรณีที่สญ
ู หำย)
5) ใบสำคัญกำรขึน้ ทะเบียนตำรั บยำฉบับจริงที่ชำรุ ดหรื อถูก
ทำลำยในสำระสำคัญ
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำหรับกรณีชำรุดเสียหำยหรื อถูกทำลำยใน
สำระสำคัญ)
6) สำเนำใบอนุญำตผลิต หรื อนำหรือสั่งยำเข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร (พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำเอกสำร)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ 7) หนังสือมอบอำนำจฉบับจริงติดอำกรแสตมป์ 10 บำท พร้ อม
แนบบัตรประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
(กรณีท่ มี ีกำรมอบอำนำจจำกผู้รับอนุญำตให้ ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
-

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

-

-

ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
ค่ ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์จดั กำรเรื่ องร้ องเรี ยนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ (ศรป.) ที่อยู่
ชัน้ 1 อำคำร 1 ตึกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำกระทรวงสำธำรณสุข 88/24 ถนนติวำนนท์
ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
(หมายเหตุ: -)
2) กลุม่ งำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526
2692-8 ต่อ 1000, 3220
(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) แบบตรวจเอกสำรคำขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ ้นทะเบียนตำรับยำ
(หมายเหตุ: -)
2) คำขอใบแทนใบสำคัญขึ ้นทะเบียนตำรับยำ
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

