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คู่มือส าหรับประชาชน: การขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนโบราณท่ีเป็นยาสมุนไพรเดี่ยว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพรเดี่ยว 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. ยา พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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 (2) 

4) ค าสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 3070 /2556  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2556  เรื่อง มอบอ านาจให้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน     

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องก าหนดระยะเวลา
การปฏิบัตราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2557  

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30  วันท าการ 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0.5  
 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด  4  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด  0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [อย.] การข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพร   
11. ช่องทางการให้บริการ  

สถานท่ีให้บริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  

31 ถนนยุทธด าเนิน  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
-กฎกระทรวง ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนต ารับยา พ.ศ. 2555 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/กฎกระทรวงข้ึนทะเบียนต ารับยา.pdf 
-กฏกระทรวง ฉบับที่ 17 
(เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุญาตผลิต ขาย น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ) 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law001_03.zip 
-กฏกระทรวง ฉบับที่ 18 
(เนื้อหาเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียน และแก้ไขทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ) 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law001_04.zip 
-กฏกระทรวง ฉบับที่ 20 
(เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บยาคืน) 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law001_06.zip 
- กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต ขาย น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/doc2.pdf 
- ประกาศส านักยา เรื่อง ข้อก าหนดปริมาณยาตัวอย่างที่อนุญาตให้ผลิตหรือน าสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอข้ึนทะเบียน
ต ารับยา 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug2_54.pdf 
-กฏกระทรวง ฉบับที่ 25 
(เนื้อหาเกี่ยวกับ การผลิตยาแผนโบราณโดยวิธีตอกอัดเม็ด, วิธีเคลือบ, เงื่อนไขการใช้สารปรุงแต่งและวัตถุกันเสีย ตลอดจน
วิธีตรวจสอบยาแผนโบราณที่ผลิตตามวิธีดังกล่าว) 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law001_10.zip 
-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตาม
กฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/2.02 ประกาศGMPยาแผนโบราณ (26กพ57).pdf 
-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุต ารายา พ.ศ. 2556 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_122.pdf 
-ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ2556.pdf 
-ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ update.pdf 
-ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ และยา
พัฒนาจากสมุนไพร ตามบัญชียาจากสมุนไพรที่แนบท้ายบัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มเภสัชต ารับโรงพยาบาล 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/57_3.pdf 
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-ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง แก้ไขทะเบียนต ารับยาที่มีไคร้เครือเป็นส่วนประกอบ 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/book10.pdf 
-ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การแจ้งรายการเรียกเก็บยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิตและน าหรือสั่งยา
แผนปัจจุบัน และแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_1186.pdf 
-ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนโบราณเกี่ยวกับ
มาตรฐานการปนเปื้อน เช้ือจุลินทรีย์และโลหะหนัก 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/หลักเกณฑ์การพิจารณาข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ.pdf 
-ประกาศส านักยาเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแก้ไขทะเบียนต ารับยาที่มีไคร้เครือเป็นส่วนประกอบ 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug2_56.pdf 
-ประกาศส านักยาเรื่อง แนวทางการข้ึนทะเบียนต ารับยา และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาสามัญ
ประจ าบ้านแผนโบราณตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug1_56.pdf 
-ประกาศส านักยาเรื่อง ก าหนดระยะเวลาผ่อนผันการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมส าหรับค าขอข้ึนทะเบียน ต ารับยาและค า
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยา ที่ยื่นต่อส านักยา 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug8_55.pdf 
-ประกาศส านักยาเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการไม่รับพิจารณาค าขอข้ึนทะเบียนต ารับ 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug7_55.pdf 
-คู่มือ/หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/คู่มือยาแผนโบราณ002.pdf 
-ค ารับรองเงื่อนไขการแจ้งรายการเรียกเก็บยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิต และน าหรือสั่ง ยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณเข้ามา
ในราชอาณาจักร 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/doc_57.pdf 
-ค าขอข้ึนทะเบียนต ารับยา (แบบ ย.1) 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/form1.pdf 
-หนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งให้กระท าการแทน 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/หนังสือมอบอ านาจ.pdf 
 
วิธีการ 
          ยื่นค าขอการข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพรเดี่ยว  พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา ตาม
คู่มือ/หลักเกณฑ์ ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเอง ส าหรับค าขอการ
ข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพรเดี่ยว  และลงนามด้วยตนเอง    ณ  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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เง่ือนไข 
          การรับค าขอที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยการ
ติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ และตอ้งมายื่นค าขอฯ ตามวันและเวลาที่ได้ระบุไว้ในเอกสารการนัดหมายเท่านั้น หาก  
ไม่เป็น ไปตามที่นัดหมาย ผู้ยื่นต้องท าการนัดหมายเพื่อท าการยื่นค าขอฯ ใหม ่  ให้ตรวจสอบเอกสารส าหรับยื่นค าขอการ 
ข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพรเดี่ยว ด้วยตนเอง ให้ครบถ้วน ถูกต้องในทุกรายการ และ ลงนามรับรอง 
         กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเอง ส าหรับค าขอการข้ึนทะเบียนต ารับ 
ยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพรเดี่ยว  ให้ยื่นแก้ไขหรือแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน 2 วันท าการ หากเกินระยะ 
เวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะคืนค าขอดังกล่าว  ผู้ด าเนินกิจการหรือผู้รับมอบอ านาจที่มาย่ืนขอฯ  ต้องสามารถให้ข้อมูลราย 
ละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค าขอฯ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีอ านาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ 
(กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการ   หรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือ    มอบอ านาจให้มีอ านาจด าเนินการแทน
แนบด้วย) 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบ
อ านาจ ยื่นเอกสารที่
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ และตรวจ
เอกสารตาม Checklist และ 
Self Assessment Report 
 

30 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self 
Assessment Report และ
ออกเลขรับ 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอฯ
เบื้องต้นและผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาด้านคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย 
 

23 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 
การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่พิจารณาและเสนอ
ผู้มีอ านาจลงนาม 
 

5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

5) 
การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาและลง
นามอนุญาต 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ
ออกใบสั่งช าระค่าธรรมเนียม
ให้ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบ
อ านาจ 

15 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วันท าการ 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

ค ารับรองเงื่อนไข
การแจ้งรายการ
เรียกเก็บยาคืน
ของผู้รับอนุญาต
ผลิต และน าหรือ
สั่ง ยาแผน
ปัจจุบันและแผน
โบราณเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 1 ฉบับ - 

2) 
ค าขออนุญาต 
ผลิตยาตัวอย่าง/

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช

1 1 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

น าหรือสั่งยา
ตัวอย่างใน
ราชอาณาจักร 
เพื่อขอข้ึน
ทะเบียนต ารับยา 
(แบบ ย.8) ที่
ได้รับการอนุญาต
แล้ว 

สาธารณสุข 

3) 
ผลตรวจวิเคราะห์
เช้ือจุลินทรีย ์

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 1 ฉบับ - 

4) 

หนังสือมอบ
อ านาจและ
แต่งตั้งให้กระท า
การแทน 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 1 ฉบับ - 

5) 

ส าเนาใบอนุญาต
ผลิต/น าหรือสั่ง
ยาแผนโบราณฯ 
ฉบับปัจจุบัน 1 
ชุด 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 1 ฉบับ - 

6) 
ฉลากทุกขนาด
บรรจุและเอกสาร
ก ากับยา 4 ชุด 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

4 0 ฉบับ (คืนให้ผู้ประกอบ 
การ 1 ฉบับ หลังลง
เลขรับ ) 

7) 

แบบตรวจสอบ
การยื่นเอกสาร
ด้วยตนเอง
ส าหรับค าขอการ
ข้ึนทะเบียนต ารับ
ยาแผนโบราณที่
เป็นยาสมุนไพร

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 1 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

เดี่ยว 

8) 
ค าขอข้ึนทะเบียน
ต ารับยา (แบบ 
ย.1) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ (คืนให้
ผู้ประกอบการ 1 
ฉบับ หลังลงเลขรับ) 

9) 

ต้นฉบับ 
Certificate of 
Free Sale ของ 
Finished 
Product หรือ 
หนังสือรับรอง
ผลิตภัณฑ์ยา 
(Certificate of 
Pharmaceutical 
Product) (กรณี
ยาน าสั่งฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 1 ฉบับ - 

10) 

เอกสารข้อมูล
เกี่ยวกับ สูตร 
และกรรมวิธีการ
ผลิต 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 1 ฉบับ - 

11) 

ยาตัวอย่างตาม
สูตรต ารับยาที่ยื่น
ขอผลิตยา
ตัวอย่าง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 หน่วย - 

12) 

ค ารับรองเงื่อนไข
การข้ึนทะเบียน
ต ารับยาแผนไทย
หรือยาแผน
โบราณและยา
พัฒนาจาก
สมุนไพรตาม

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 1 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

บัญชียาจาก
สมุนไพรที่แนบ
ท้ายบัญชียาหลัก
แห่งชาติ กลุ่ม
เภสัชต ารับ
โรงพยาบาล 
(กรณียา (รพ.) 
ตามบัญชียาหลัก
แห่งชาติ) 
 

13) 

เอกสารอื่นๆ เช่น 
เอกสารอ้างอิงช่ือ
วิทยาศาสตร์ของ
สมุนไพร (กรณี
แจ้งช่ือ
วิทยาศาสตร์ใน
สูตรหรือเป็น
สมุนไพร
ต่างประเทศ) 
ข้อก าหนด
มาตรฐานของสาร
ช่วยตามต ารายา 
(กรณีมีสารช่วยใน
สูตร) ข้อก าหนด
มาตรฐานของ
วัตถุดิบ (กรณีซื้อ
สารสกัดหรือไม่ได้
เตรียมวัตถุดิบ
เอง) เอกสาร
วิชาการแสดงการ
ใช้สมุนไพรหรือ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 1 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

สูตรที่แจ้งตาม
องค์ความรู้แพทย์
แผนโบราณตาม
สรรพคุณที่ขอ 
(กรณีมีข้อสงสัย
ในสูตรและ
สรรพคุณ))เป็น
ต้น 

15) 

ส าเนาหนังสือ
รับรองมาตรฐาน
การผลิตยาที่ดี 
(GMP) (ถ้ามี) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 1 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ ต ารับละ                 500  บาท   

(ต่อปี (สิ้นอายุ 31ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต)) 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน 0 3851 1189  ต่อ 114 , 144   , 08 1843 3647 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 31 ถนนยุทธด าเนิน ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

2) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วน 1556 

3) ช่องทางการร้องเรียนอีเมลล์   noinoiok@gmail.com 

4) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์หมายเลข 0 3851 1189  ต่อ 114 , 144   , 08 1843 3647 

5) ช่องทางการร้องเรียน โทรสารหมายเลข 0 3851 2400 

6) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

 

mailto:noinoiok@gmail.com
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 

การขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนโบราณท่ีเป็นยาสมุนไพรเดี่ยว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 

2. กรณีผู้ประกอบการไม่แก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ยื่นค าขอ จะไม่รับพิจารณา 

 

สรุป    5    ขั้นตอน  รวมระยะเวลาด าเนินการ  30  วันท าการ 

 

ผูย้ื่นค าขอ 

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  ตาม

Checklist  และแบบตรวจสอบการ

ยื่นเอกสารด้วยตนเองและออกเลขรับ  

2. เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอ ฯ 

เบื้องต้นและผู้เชี่ยวชาญพิจารณาด้าน

คุณภาพ ประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัย 

3. เจ้าหน้าที่พิจารณาและ  

เสนอผู้มีอ านาจลงนาม  

4. ผู้มีอ านาจพิจารณาและ        

ลงนามอนุญาต 

จ่ายเรื่องคืน 

5  วันท าการ 

1วันท าการ  

15 นาที  

ช่วงย่ืนค าขอ 1 วันท าการ ช่วงย่ืนค าขอ 23 วันท าการ 

5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับ

อนุญาต และออกใบสั่งช าระ

ค่าธรรมเนียม 




