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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรอนุญำตผลิต/น ำหรือส่ังยำตัวอย่ำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อกำรขึน้ทะเบียน
ต ำรับยำแผนโบรำณ (ย.บ.๘) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การอนญุาตผลิต/นําหรือสัง่ยาตวัอยา่งเข้ามาในราชอาณาจกัรเพ่ือการขึน้ทะเบียนตํารับยาแผน

โบราณ (ย.บ.๘) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ  
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน 

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค (เฉพาะจงัหวดันนทบรีุ) 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ. 2557  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 1 วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [อย.] การอนญุาตผลิต/นําหรือสัง่ยาตวัอย่างเข้ามาในราชอาณาจกัรเพ่ือการขึน้
ทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ (ย.บ.๘)  30/03/2015 10:13  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการยืน่ค าขอฯ และรับผลการพิจารณา : ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาศูนย์บริการ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 
ชัน้ 1 ตึกส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสขุ ถ.ติวานนท์ นนทบรีุ 11000 
โทรศพัท์ 02 590 7412-4 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ปิดรับบตัรคิว เวลา 15.30 น. ) 
 

2) 

 

สถานท่ีให้บริการ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  
/ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณียืน่ค าขออนญุาต) 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ์ 
 
- กฎกระทรวงการขออนญุาตและการออกใบอนญุาตผลิต ขาย นําหรือสัง่เข้ามาในราชอาณาจกัรซึง่ยาแผนโบราณ 
 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/doc2.pdf 
 
- ประกาศสํานกัยา เร่ือง ข้อกําหนดปริมาณยาตวัอยา่งท่ีอนญุาตให้ผลิตหรือนําสัง่เข้ามาในราชอาณาจกัรเพ่ือขอขึน้
ทะเบียนตํารับยา 
 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug2_54.pdf 
 
-กฏกระทรวง ฉบบัท่ี 25 
(เนือ้หาเก่ียวกบั การผลิตยาแผนโบราณโดยวิธีตอกอดัเม็ด, วิธีเคลือบ, เง่ือนไขการใช้สารปรุงแตง่และวตัถกุนัเสีย 
ตลอดจนวิธีตรวจสอบยาแผนโบราณท่ีผลิตตามวิธีดงักล่าว) 
 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law001_10.zip 
 
-ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ 
ตามกฎหมายวา่ด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/2.02 ประกาศGMPยาแผนโบราณ (26กพ57).pdf 
 
-ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ระบตํุารายา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_122.pdf 
 
-ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ือง ยาสามญัประจําบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556 
 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/ยาสามญัประจําบ้านแผนโบราณ2556.pdf 
 
-ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ือง ยาสามญัประจําบ้านแผนโบราณ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557 
 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/ยาสามญัประจําบ้านแผนโบราณ update.pdf 
 
-ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ือง หลกัเกณฑ์การขึน้ทะเบียนตํารับยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ 
และยาพฒันาจากสมนุไพร ตามบญัชียาจากสมนุไพรท่ีแนบท้ายบญัชียาหลกัแหง่ชาต ิกลุม่เภสชัตํารับโรงพยาบาล 
 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/57_3.pdf 
 
วิธีการ 
 
ย่ืนคําขอการอนญุาตผลิต/นําหรือสัง่ยาตวัอยา่งเข้ามาในราชอาณาจกัรเพ่ือการขึน้ทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ(ย.บ.๘) 
เฉพาะท่ีย่ืน ณ ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ (OSSC) ของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อม
ทัง้เอกสารประกอบการพิจารณา ตามคูมื่อ/หลกัเกณฑ์ ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถกูต้องตามแบบตรวจสอบการ
ย่ืนเอกสารด้วยตนเองสําหรับคําขอการอนญุาตผลิต/นําหรือสัง่ยาตวัอยา่งเข้ามาในราชอาณาจกัรเพ่ือการขึน้ทะเบียน
ตํารับยาแผนโบราณ (ย.บ.๘) เฉพาะท่ีย่ืน ณ ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ (OSSC) ของสํานกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และลงนามด้วยตนเอง ณ ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ สํานกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา&rdquo; 
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เง่ือนไข 
 
เฉพาะคําขอท่ีย่ืน ณ ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
 
ให้ตรวจสอบเอกสารสําหรับย่ืนคําขอการอนญุาตผลิต/นําหรือสัง่ยาตวัอยา่งเข้ามาในราชอาณาจกัรเพ่ือการขึน้ทะเบียน
ตํารับยาแผนโบราณ (ย.บ.๘) เฉพาะท่ีย่ืน ณ ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ (OSSC) ของสํานกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามแบบตรวจสอบการย่ืนเอกสารด้วยตนเองสําหรับคําขอการอนญุาตผลิต/นําหรือ
สัง่ยาตวัอยา่งเข้ามาในราชอาณาจกัรเพ่ือการขึน้ทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ (ย.บ.๘) เฉพาะท่ีย่ืน ณ ศนูย์บริการ
ผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ (OSSC) ของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ครบถ้วนถกูต้องในทกุรายการ
และลงนามรับรอง 
 
กรณีท่ีเอกสารไมถ่กูต้องครบถ้วนตามแบบตรวจสอบการย่ืนเอกสารด้วยตนเองสําหรับคําขอการอนญุาตผลิต/นําหรือสัง่
ยาตวัอย่างเข้ามาในราชอาณาจกัรเพ่ือการขึน้ทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ (ย.บ.๘) เฉพาะท่ีย่ืน ณ ศนูย์บริการ
ผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ (OSSC) ของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ย่ืนแก้ไขหรือแนบเอกสารให้
ถกูต้องครบถ้วนภายใน 2 วนัทําการ หากเกินระยะเวลาดงักลา่วเจ้าหน้าท่ีจะคืนคําขอดงักลา่ว 
 
ผู้ ดําเนินกิจการหรือผู้ รับมอบอํานาจท่ีมาย่ืนขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนคําขอฯ ได้
อยา่งถกูต้องครบถ้วน และมีอํานาจตดัสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการ
ผู้ มีอํานาจของนิติบคุคลให้มีหนงัสือมอบอํานาจให้มีอํานาจดําเนินการแทนแนบด้วย) 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ รับอนญุาต/ผู้ รับมอบ
อํานาจ ย่ืนเอกสารท่ี
ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์
สขุภาพเบด็เสร็จ 
และตรวจเอกสารตามแบบ
ตรวจสอบการย่ืนเอกสาร

0 ชัว่โมง สํานกัยา - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ด้วยตนเอง 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารตาม 
Checklist และแบบ
ตรวจสอบการย่ืนเอกสาร
ด้วยตนเองและออกเลขรับ 
 

30 นาที สํานกัยา - 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาคําขอ 
 

4 ชัว่โมง สํานกัยา - 

4) การลงนาม 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาอนญุาต 
 

2 ชัว่โมง สํานกัยา - 

5) - 
 

เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูและ
แจ้งให้ผู้ รับอนญุาต/ผู้ รับ
มอบอํานาจรับคําขอ  
 

15 นาที สํานกัยา - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 1 วนัทําการ 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 1 วนัทําการ 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) แบบฟอร์มคําขอ สํานกัยา 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อนญุาตผลิต/นํา
หรือสัง่ยา
ตวัอยา่งเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร
เพ่ือการขึน้
ทะเบียนตํารับยา
แผนโบราณ 
(ยบ.8) 

2) แบบตรวจสอบ
การย่ืนเอกสาร
ด้วยตนเอง 
(ยบ.8) 

สํานกัยา 1 0 ฉบบั - 

3) ฉลากทกุขนาด
บรรจแุละเอกสาร
กํากบัยา 2 ชดุ 

สํานกัยา 1 0 ฉบบั - 

4) สําเนา
ใบอนญุาตผลิต/
นําหรือสัง่ยาแผน
โบราณฯ ฉบบั
ปัจจบุนั 1 ชดุ 

สํานกัยา 1 0 ฉบบั - 

5) หนงัสือมอบ
อํานาจและ
สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของ
ผู้ รับอนญุาตฯ 
และผู้ รับมอบ
อํานาจท่ีเซ็นช่ือ
รับรองถกูต้อง

สํานกัยา 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(กรณีผู้ รับ
อนญุาตฯ ไมไ่ด้
ย่ืนเอกสารด้วย
ตวัเอง )  

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

หมำยเหตุ - 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู ่8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  

/ ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน หรือสง่จดหมายมาตามท่ีอยู ่หรือโทรศพัท์ท่ี 0-2950-3071-6 ตอ่ 111 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์ด ารงธรรมจงัหวดันนทบรีุ : ชัน้  3 ศาลากลางจงัหวดันนทบรีุ 0-2580-8726 

หมายเหตุ (ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ : ทีว่่าการอ าเภอทกุแห่ง) 
3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (ศรป.) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 1 อาคาร A ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ
เมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์ 0 2590 7354 - 55 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่น อ.ย. โทรศพัท์  กด  1556  หรือ  E-mail : 1556@fda.moph.go.th 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

  
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์ม ย.บ.๘ 

- 
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2) เอกสารการตรวจรับคําขอผลิตยาตวัอยา่งแผนโบราณ (ย.บ. ๘) F-D2-195 

- 
 

3) แบบตรวจสอบการย่ืนเอกสารด้วยตนเอง (ยบ.8) 
- 
 

19. หมำยเหตุ 
หากพบปัญหาในการใช้คูมื่อ หรือลิงค์ไมส่ามารถใช้งานได้ กรุณาแจ้งกลุม่งานยาแผนไทย ยาจากสมนุไพร สํานกัยา 
หมายเลขโทรศพัท์ 02 590 7163-4 ; E-mail :drug@fda.moph.go.th 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย Piyawan Mankong 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือนีผ่้ำนกระบวนงำนกำรลดระยะเวลำแล้ว 
แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลำปฏิบัตริำชกำร 

กำรอนุญำตผลิต/น ำหรือส่ังยำตัวอย่ำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อกำรขึน้ทะเบียนต ำรับยำแผนโบรำณ (ย.บ.
8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 

1.ระยะเวลาดงักลา่ว ไมร่วมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือสง่เอกสารเพิ่มเตมิ 

2.กรณีผู้ประกอบการไมแ่ก้ไข หรือสง่เอกสารเพิ่มเตมิในวนัท่ีย่ืนคําขอ จะไมรั่บพิจารณา 

 

สรุป    วันท ำกำร  1  ขัน้ตอนรวมระยะเวลำด ำเนินกำร    4 

 
 

 

ผูย้ืน่ค ำขอ 

1.เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำร  ตำม
Checklist  และแบบตรวจสอบกำร
ยืน่เอกสำรดว้ยตนเองและออกเลข
รบั 

ชว่งยืน่ค ำขอ  03  นำที  

 

2.เจ้ำหนำ้ทีพ่จิำรณำค ำขอ ฯ  

 

0. เจ้ำหนำ้ทีพ่จิำรณำอนุญำต 

4. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลและ
แจ้งผลให้ผู้รับอนุญำต  /ผู้รับ
มอบอ ำนำจ  รับค ำขอ 

4  ชัว่โมง 

จำ่ยเรือ่งคนื 

2 ชัว่โมง 

15 นำท ี


