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คู่มือส าหรับประชาชน: การออกใบแทนใบส าคัญขึ้นทะเบียนต ารับยา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบแทนใบส าคัญข้ึนทะเบียนต ารับยา 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าด้วยการข้ึนทะเบียนต ารับยา พ.ศ.2555 
2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดแบบค าขอและใบส าคัญข้ึนทะเบียนต ารับยา ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 

2556 
 3) ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 112 /2547  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2547 เรื่อง  มอบอ านาจ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 2.1.1.2  ยาแผนโบราณ , ข้อ 2.1.2 การข้ึนทะเบียน
ต ารับยา (3) 
 4) ค าสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 3070 /2556  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2556  เรื่อง มอบอ านาจให้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องก าหนดระยะเวลา 
 ปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.2557  

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 3  วันท าการ 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [อย] การออกใบแทนใบส าคัญข้ึนทะเบียนต ารับยา    
11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานท่ีให้บริการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
31 ถนนยุทธด าเนิน  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 



2/7 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ ์
1.http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/fo 
ยื่นค าขอใบแทนใบส าคัญข้ึนทะเบียนต ารับยา      พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาตามคู่มือ/หลักเกณฑ์การออกใบ           
แทนใบส าคัญข้ึนทะเบียนต ารับยา ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง   และลงนามรับรอง ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
เง่ือนไข 
 
           ให้ตรวจสอบเอกสารส าหรับยื่นค าขอใบแทนใบส าคัญข้ึนทะเบียนต ารับยาตามแบบตรวจสอบค าขอ ให้ครบถ้วน          
ในทุกรายการและลงนามรับรอง   กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบตรวจสอบเอกสารค าขอใบแทนใบส าคัญข้ึน
ทะเบียนต ารับยา   ให้ยื่นแก้ไขหรือแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน  1  วันท าการ     หากเกินระยะเวลาดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จะคืนค าขอดังกล่าว    ผู้ด าเนินกิจการหรือผูร้ับมอบอ านาจที่มาย่ืนค าขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค าขอฯ    ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน     และมีอ านาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ 
(กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการ     หรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอ านาจให้มีอ านาจด าเนินการแทน            
แนบด้วย)  
          ในกรณีที่ค าขอใบแทนใบส าคัญข้ึนทะเบียนต ารับยา (แบบ ท.ย.4 / แบบ ย.2)    เกิดเหตุสูญหายลบเลือนหรือ             
ช ารุดผู้รับอนุญาตฯ สามารถยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบส าคัญข้ึนทะเบียนต ารับยาพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบ
อ านาจ ยื่นเอกสารที่
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
และตรวจเอกสารตามแบบ
ตรวจสอบการยื่นเอกสาร
ด้วยตนเอง 
 

30 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารตาม 
Checklist และแบบ
ตรวจสอบการยื่นเอกสาร
ด้วยตนเองและออกเลขรับ 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่พิจารณาและเสนอ
ผู้มีอ านาจลงนาม 
 

1.5 วันท า
การ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

(แต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงานพิจารณา
ตามแต่ละประเภท
ค าขอ) 

4) 

การลงนาม 
 

การลงนามในใบแทน
ใบส าคัญข้ึนทะเบียนต ารับ
ยา 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

5) 

- 
 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับ
อนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจ 
 

15 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   3   วันท าการ 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ค าขอใบแทน
ใบส าคัญเกี่ยวข้อง
การข้ึนทะเบียน
ต ารับยา (แบบ 
ย.3) พร้อมระบุ
สาเหตุที่ต้องขอ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบแทนพร้อม
หลักฐานที ่
 

2) 

หนังสือช้ีแจงจาก
บริษัทฯ เรื่องขอ
ใบแทนใบส าคัญ
ข้ึนทะเบียนต ารับ
ยาพร้อมระบุ
เหตุผลที่ขอใบ
แทนใบส าคัญข้ึน
ทะเบียนต ารับยา
ที่ลงนามโดยผู้รับ
อนุญาต 

 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

3) 

ส าหรับกรณีสูญ
หายให้แนบใบรับ
แจ้งความสถานี
ต ารวจท้องที่ที่
ใบส าคัญการข้ึน
ทะเบียนต ารับยา
นั้นสูญหาย 

 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

4) 

ส าหรับกรณีที่สูญ
หายให้แนบ
ส าเนาใบส าคัญ
การข้ึนทะเบียน
ต ารับยา 

 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

5) 

ส าหรับกรณีช ารุด
เสียหายหรือถูก
ท าลายใน
สาระส าคัญให้

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แนบใบส าคัญการ
ข้ึนทะเบียนต ารับ
ยาฉบับจริงที่
ช ารุดหรือถูก
ท าลายใน
สาระส าคัญ 

 

6) 

ส าเนาใบอนุญาต
ผลิต หรือน าหรือ
สั่งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
(พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
เอกสาร) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

7) 

หนังสือมอบ
อ านาจฉบับจริง
ติดอากรแสตมป์ 
10 บาท พร้อม
แนบบัตร
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ  
(กรณีที่มีการมอบ
อ านาจจากผู้รับ
อนุญาตให้
ด าเนินการแทน) 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 

การออกใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 

2. กรณีผู้ประกอบการไม่แก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ยื่นค าขอ จะไม่รับพิจารณา 

 

สรุป    4    ขั้นตอนรวมระยะเวลาด าเนินการ   3   วันท าการ 

 

 

ผูย้ื่นค าขอ 

1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  ตาม

Checklist  และแบบตรวจสอบการ

ยื่นเอกสารด้วยตนเองและออกเลขรับ  

ช่วงย่ืนค าขอ  1 วันท าการการ

การ 
2  .เจ้าหน้าที่พิจารณา และเสนอผู้มี

อ านาจลงนาม  

 

3 . การลงนามในใบแทนใบส าคัญการ

ขึ้นทะเบียนต ารับยา 

1.5 วันท าการ 

จ่ายเรื่องคืน 

1  วันท าการ 

15 นาที  

4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และแจ้ง

ผลการพิจารณาให้ผู้รับอนุญาต  




