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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบแทนใบสําคัญขึ้นทะเบียนตํารับยา
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบแทนใบสําคัญขึ้นทะเบียนตํารับยา
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงวาดวยการขึ้นทะเบียนตํารับยาพ.ศ.๒๕๕๕
2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดแบบคําขอและใบสําคัญขึ้นทะเบียนตํารับยาลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2556
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดระยะเวลา
ปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนพ.ศ.2557
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 3วันทําการ
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การออกใบแทนใบสําคัญขึ้นทะเบียนตํารับยาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมโทรศัพท 0-53894742 ตอ 11 ถึง 13 โทรสาร 0-5389-4379/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (มีพักเที่ยง)
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
1.http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/form3.pdf
วิธีการ
กรณีในสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ออกใหโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมยื่นคําขอใบแทนใบสําคัญขึ้น
ทะเบียนตํารับยาพรอมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาตามคูมือ/หลักเกณฑการออกใบแทนใบสําคัญขึ้นทะเบียนตํารับยา
ตรวจสอบเอกสารใหครบถวนและถูกตองณศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท 0-5389-4742 ตอ 11 ถึง 13 โทรสาร 0-5389-4379
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12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

(1) ผูยื่นคําขอยื่นคําขอ
(2) เจาหนาที่พิจารณา
เอกสารใหถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

2)

การตรวจสอบเอกสาร

(1) เจาหนาที่พิจารณาคําขอ 3 ชั่วโมง
และประเมินเอกสาร
(2) สรุปผลการประเมินและ
เสนอออกใบแทนใบอนุญาต

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

3)

การพิจารณา

ผูมีอํานาจพิจารณาและลง
นามอนุญาต

3 วันทําการ

4)

-

เจาหนาที่แจงผลการ
พิจารณา

30 นาที

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ

30 นาที

หมายเหตุ
(กรณีคําขอไม
ถูกตองหรือ
เอกสารไมครบถวน
เจาหนาที่แจงผูยื่น
คําขอแกไขหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมได
ในขณะนั้นหากผู
ยื่นคําขอไม
สามารถแกไขหรือ
ยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม
ไดในขณะนั้นใหผู
ยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข
ขอบกพรองภายใน
เวลาที่กําหนดแลว
นํามายื่นตอ
เจาหนาที่ตาม
รายชื่อที่ระบุในคํา
ขอ)
-

-
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13. งานบริการนี้ผา นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) คําขอใบแทน
สํานักยา
2
0
ใบสําคัญเกี่ยวของ
การขึ้นทะเบียน
ตํารับยา
(แบบย.3) พรอม
ระบุสาเหตุที่ตอง
ขอใบแทนพรอม
หลักฐานที่
2)

3)

หนังสือชี้แจงจาก บริษัทฯเรื่องขอ
ใบแทนใบสําคัญ
ขึ้นทะเบียนตํารับ
ยาพรอมระบุ
เหตุผลที่ขอใบ
แทนใบสําคัญขึ้น
ทะเบียนตํารับยา
ที่ลงนามโดยผูรับ
อนุญาต
ใบรับแจงความ สถานีตํารวจ
ทองที่ที่ใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียน
ตํารับยานั้นสูญ
หาย

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรณีผูยื่นคําขอ
เปนนิตบิ ุคคลผู
ดําเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ)
ฉบับ
-

1

0

ฉบับ

(สําหรับกรณีสูญ
หาย)
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ที่
4)
5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สําเนาใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียน
ตํารับยา
ใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับยา
ฉบับจริงที่ชํารุด
หรือถูกทําลายใน
สาระสําคัญ
สําเนาใบอนุญาต
ผลิตหรือนําหรือ
สั่งยาเขามาใน
ราชอาณาจักร
(พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
เอกสาร)
หนังสือมอบ
อํานาจใหทําการ
แทน

15. คาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สํานักงาน
1
0
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
1
0
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(สําหรับกรณีที่สูญ
หาย)
ฉบับ

(สําหรับกรณีชํารุด
เสียหายหรือถูก
ทําลายใน
สาระสําคัญ)

สํานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

1

ฉบับ

-

-

0

ฉบับ

(เฉพาะกรณีที่ผูขอ
อนุญาต/
ผูดําเนินการไม
ไดมาดําเนินการ
ดวยตนเองแนบ
สําเนาทะเบียน
บานบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู
ดําเนินกิจการและ
ผูรับมอบอํานาจติด
อากรแสตมป 10
บาท)

1
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16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมถ.สุ
เทพต.สุเทพอ.เมืองจ.เชียงใหมโทรศัพท: 0 5389 4742/โทรสาร 0 5389 4379
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.) ที่อยูชั้น 1 อาคาร 1 ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 88/24 ถนนติวา
นนทตาํ บลตลาดขวัญอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
18. หมายเหตุ
1.กรุณาเตรียมเอกสารใหครบถวนและถูกตองกอนการยื่นขอรับอนุญาตหากเอกสารเปนสําเนาใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ
2. ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูรับบริการจะตองดําเนินการ
แกไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกมิเชนนั้นจะถือวาผูรบั บริการละทิ้งคําขอ
3. ผูดําเนินกิจการหรือผูรบั มอบอํานาจที่มายื่นคําขอฯตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคําขอฯไดอยางถูกตอง
ครบถวนและมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดาํ เนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติ
บุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจใหมีอํานาจดําเนินการแทนแนบดวย)
4. การนับระยะเวลาเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตไดรับเอกสารที่ครบถวนจนถึงพิจารณาแลวเสร็จและบันทึกขอมูลการอนุญาตใน
ระบบสารสนเทศไมนบั ระยะเวลาการแกไขเอกสารหรือชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ

