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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรออกใบแทนใบส ำคัญขึน้ทะเบียนต ำรับยำ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การออกใบแทนใบส าคญัขึน้ทะเบียนต ารับยา 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ  
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน 

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

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยการข้ึนทะเบียนต ารับยา พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองก าหนดแบบค าขอและใบส าคญัข้ึนทะเบียนต ารับยา ลงวนัที่ 14 พฤษภาคม 
2556 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค (เฉพาะจงัหวดันนทบรีุ) 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองก าหนด

ระยะเวลาปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ.2557  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 3  วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน  0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [อย] การออกใบแทนใบส าคญัขึน้ทะเบียนต ารับยา  30/03/2015 10:21  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา                                     
ชัน้ 1 ตึกส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  88/24 กระทรวงสาธารณสขุถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวญั 
จงัหวดันนทบรีุ 11000  โทรศพัท์: 0 2590 7417-8, 0 2590 7440/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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หมายเหตุ (ปิดรับบตัรคิว เวลา 15.30 น. 
“นดัหมายการยืน่ค าขอฯ ล่วงหนา้ผ่านทางหมายเลขโทรศพัท์ ณ กลุ่มงานฯทียื่น่  หรือติดต่อด้วยตนเองที่
หน่วยงานที่ยืน่ฯ ส านกัยา ในวนัและเวลาราชการ”) 
 

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 
 
1.http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/form3.pdf 
 
วิธีกำร 
 
ย่ืนค าขอใบแทนใบส าคญัขึน้ทะเบียนต ารับยา พร้อมทัง้เอกสารประกอบการพิจารณาตามคูมื่อ/หลกัเกณฑ์การออกใบ
แทนใบส าคญัขึน้ทะเบียนต ารับยา ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถกูต้อง 
 
และลงนามรับรอง ณ ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
เงื่อนไข 
 
ให้ตรวจสอบเอกสารส าหรับย่ืนค าขอใบแทนใบส าคญัขึน้ทะเบียนต ารับยาตามแบบตรวจสอบค าขอ ให้ครบถ้วนในทกุ
รายการและลงนามรับรอง 
 
กรณีท่ีเอกสารไมถ่กูต้องครบถ้วนตามแบบตรวจสอบเอกสารค าขอใบแทนใบส าคญัขึน้ทะเบียนต ารับยา ให้ย่ืนแก้ไขหรือ
แนบเอกสารให้ถกูต้องครบถ้วนภายใน 1วนัท าการ หากเกินระยะเวลาดงักลา่วเจ้าหน้าท่ีจะคืนค าขอดงักล่าว 
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ผู้ด าเนินกิจการหรือผู้ รับมอบอ านาจท่ีมาย่ืนค าขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนค าขอฯ ได้
อยา่งถกูต้องครบถ้วน และมีอ านาจตดัสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ด าเนินกิจการหรือกรรมการ
ผู้ มีอ านาจของนิติบคุคลให้มีหนงัสือมอบอ านาจให้มีอ านาจด าเนินการแทนแนบด้วย) 
 
ในกรณีท่ีค าขอใบแทนใบส าคญัขึน้ทะเบียนต ารับยา (แบบ ท.ย.4 / แบบ ย.2) เกิดเหตสุญูหายลบเลือนหรือช ารุดผู้ รับ
อนญุาตฯ สามารถย่ืนหนงัสือแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบส าคญัขึน้ทะเบียนต ารับยาพร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณา 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ รับอนญุาต/ผู้ รับมอบ
อ านาจ ย่ืนเอกสารท่ี
ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์
สขุภาพเบด็เสร็จ 
และตรวจเอกสารตามแบบ
ตรวจสอบการย่ืนเอกสาร
ด้วยตนเอง 
 

0 ชัว่โมง ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารตาม 
Checklist และแบบ
ตรวจสอบการย่ืนเอกสาร
ด้วยตนเองและออกเลขรับ 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

- 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาและ
เสนอผู้ มีอ านาจลงนาม 
 

1.5 วนัท า
การ 

ส านกัยา (แตล่ะกลุม่งาน
กลุม่งานพิจารณา
ตามแตล่ะประเภท
ค าขอ) 
 

4) การลงนาม การลงนามในใบแทน
ใบส าคญัขึน้ทะเบียนต ารับ
ยา 

1 วนัท าการ ส านกัยา - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

5) - เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูและ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ รับ
อนญุาต/ผู้ รับมอบอ านาจ 
 

15 นาที ส านกัยา - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   3   วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

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) ค าขอใบแทน
ใบส าคญั
เก่ียวข้องการขึน้
ทะเบียนต ารับยา 
(แบบ ย.3) พร้อม
ระบสุาเหตท่ีุต้อง
ขอใบแทนพร้อม
หลกัฐานท่ี 

ส านกัยา 2 0 ฉบบั - 

2) หนงัสือชีแ้จงจาก
บริษัทฯ เร่ืองขอ
ใบแทนใบส าคญั

ส านกัยา 2 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ขึน้ทะเบียนต ารับ
ยาพร้อมระบุ
เหตผุลท่ีขอใบ
แทนใบส าคญัขึน้
ทะเบียนต ารับยา
ท่ีลงนามโดยผู้ รับ
อนญุาต 

3) ส าหรับกรณีสญู
หายให้แนบใบรับ
แจ้งความสถานี
ต ารวจท้องท่ีท่ี
ใบส าคญัการขึน้
ทะเบียนต ารับยา
นัน้สญูหาย 

ส านกัยา 2 0 ฉบบั - 

4) ส าหรับกรณีท่ี
สญูหายให้แนบ
ส าเนาใบส าคญั
การขึน้ทะเบียน
ต ารับยา 

ส านกัยา 2 0 ฉบบั - 

5) ส าหรับกรณี
ช ารุดเสียหาย
หรือถกูท าลายใน
สาระส าคญัให้
แนบใบส าคญั
การขึน้ทะเบียน
ต ารับยาฉบบัจริง
ท่ีช ารุดหรือถกู
ท าลายใน
สาระส าคญั 

ส านกัยา 2 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

6) ส าเนา
ใบอนญุาตผลิต 
หรือน าหรือสัง่ยา
เข้ามาใน
ราชอาณาจกัร 
(พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
เอกสาร) 

ส านกัยา 2 0 ฉบบั - 

7) หนงัสือมอบ
อ านาจฉบบัจริง
ตดิอากรแสตมป์ 
10 บาท พร้อม
แนบบตัร
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ  
(กรณีท่ีมีการ
มอบอ านาจจาก
ผู้ รับอนญุาตให้
ด าเนินการแทน) 

ส านกัยา 2 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
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 
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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) แบบตรวจเอกสารค าขอใบแทนใบส าคญัการขึน้ทะเบียนต ารับยา 

- 
 

2) ค าขอใบแทนใบส าคญัขึน้ทะเบียนต ารับยา 
- 
 

19. หมำยเหตุ 
หากพบปัญหาในการใช้คูมื่อ หรือลิ๊งค์ไมส่ามารถใช้งานได้ กรุณาแจ้งกลุม่ก ากบัดแูลก่อนออกสู่ตลาด 
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 

กำรออกใบแทนใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบียนต ำรับยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 

1.ระยะเวลาดงักลา่ว ไมร่วมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือสง่เอกสารเพิ่มเตมิ 

2.กรณีผู้ประกอบการไมแ่ก้ไข หรือสง่เอกสารเพิ่มเตมิในวนัท่ีย่ืนค าขอ จะไมรั่บพิจารณา 

 

สรุป    4    ขัน้ตอนรวมระยะเวลำด ำเนินกำร   3   วันท ำกำร 

 

ผูย้ืน่ค ำขอ 

1.เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำร  ตำม
Checklist  และแบบตรวจสอบกำร
ยืน่เอกสำรดว้ยตนเองและออกเลข
รบั 

ชว่งยืน่ค ำขอ  1 วนัท ำกำร
กำรกำร 

2  .เจ้ำหนำ้ที่้ นจำรจำ และเสนอผู้
มีอ ำนำจลงนำม 

 

3. กำรลงนำมในใบแทนใบส ำคัญ
กำรขึ้นทะเบยีนต ำรบัยำ 

1.5 วนัท ำกำร 

จำ่ยเรือ่งคนื 

1  วนัท ำกำร 

4  .เจ้ำหนำ้ที่บนัทกึข้อมูลและ      
 แจ้ ง ผลกำร้น จ ำ รจำ ให้ ผู้ รั บ
อนุญำต /ผู้รับมอบอ ำนำจ  

11 นำที  


