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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัต ิ  
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

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

  2)   ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 112 /2547  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2547 เรื่อง มอบอ านาจ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ 2.1.1.2 ยาแผนโบราณ  ข้อ 2.1.2 

  3)   ค าสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 23 /2549  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2556  เรื่อง มอบหมายให้เภสัชกรแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ข้อ 3.1.1.2 ยาแผนโบราณ   
 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนด 
 ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2557  

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [อย.] การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนต ารับยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพรที่

พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่  
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 
-กฏกระทรวง ฉบับที่ 25 
(เนื้อหาเกี่ยวกับ การผลิตยาแผนโบราณโดยวิธีตอกอัดเม็ด, วิธีเคลือบ, เงื่อนไขการใช้สารปรุงแต่งและวัตถุกันเสีย ตลอดจน
วิธีตรวจสอบยาแผนโบราณที่ผลิตตามวิธีดังกล่าว) 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law001_10.zip 
-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง 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 
-ยาจากสมุนไพร ตามบัญชียาจากสมุนไพรที่แนบท้ายบัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มเภสัชต ารับโรงพยาบาล 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/57_3.pdf 
-ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรือ่ง 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 
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-ประกาศส านักยาเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแก้ไขทะเบียนต ารับยาที่มีไคร้เครือเป็นส่วนประกอบ 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug2_56.pdf 
-ประกาศส านักยาเรื่อง แนวทางการข้ึนทะเบียนต ารับยา และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาสามัญ
ประจ าบ้านแผนโบราณตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 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 
-ค ารับรองเงื่อนไขการแจ้งรายการเรียกเก็บยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิต และน าหรือสั่ง ยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณเข้ามา
ในราชอาณาจักร 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/doc_57.pdf 
-ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยา (แบบ ย.5) 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/form5.pdf%22 
-หนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งให้กระท าการแทน 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/หนังสือมอบอ านาจ.pdf 
 
วิธีการ 
          ยื่นค าขอการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนต ารับยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพรที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา ตามคู่มือ/หลักเกณฑ์ ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบตรวจสอบ
การยื่นเอกสารด้วยตนเอง ส าหรับค าขอการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนต ารับยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพรที่
พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่และลงนามด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
เงื่อนไข 
          การรับค าขอที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ  (One Stop Service Center: OSSC)    กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จะต้องท าการนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบนัดหมาย
ของส านักยา และต้องมายื่นค าขอฯ ตามวันและเวลาที่ได้รับนัดหมายเท่านั้น หากไม่เป็นไปตามที่นัดหมาย ผู้ยื่นต้องท าการ
นัดหมายใหม่ เมื่อถึงก าหนดวันนัดหมาย 
* หมายเหตุ ทางส านักยาจะได้จัดท าระบบการนัดหมายต่อไป 
ให้ตรวจสอบเอกสารส าหรับยื่นค าขอการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนต ารับยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพรที่
พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ตามแบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเองส าหรับค าขอการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนต ารับยา
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แผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพรที่พิจารณาโดยเจ้าหนา้ที่ให้ครบถ้วนถูกต้องในทุกรายการและลงนามรับรอง 
กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเอง ส าหรับค าขอการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนต ารับยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพรที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ ให้ยื่นแก้ไขหรือแนบเอกสารให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายใน 2 วันท าการ หากเกินระยะเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะคืนค าขอดังกล่าว 
          ผู้ด าเนินกิจการหรือผู้รับมอบอ านาจที่มาย่ืนขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค าขอฯ 
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีอ านาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการ        
ผู้มีอ านาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือ มอบอ านาจให้มีอ านาจด าเนินการแทนแนบด้วย) 
 
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 
 

0 ช่ัวโมง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารตาม 
Checklist และแบบ
ตรวจสอบการยื่นเอกสาร
ด้วยตนเองและออกเลขรับ 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอ 
 

28 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

 

- 

4) 

การลงนาม 
 

เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต 
 

2 ช่ัวโมง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

(กรณีไม่อนุญาต
การขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงฯ 
เจ้าหน้าที่พิจารณา
และเสนอผู้มี
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อ านาจลงนาม ใช้
เวลา 5 วันท าการ 
ผู้มีอ านาจพิจารณา
และลงนามไม่
อนุญาต ใช้เวลา 1 
วันท าการ) 
 

5) 

- 
 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้รับอนุญาต/ผู้รับ
มอบอ านาจรับค าขอ 
 

15 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วันท าการ 
14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 60 วันท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนังสือมอบอ านาจ
และแต่งตั้งให้
กระท าการแทน 

 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

2) 

ส าเนาใบอนุญาต
ผลิต/น าหรือสั่งยา
แผนโบราณฯ หรือ
ยาแผนปัจจุบัน
ฉบับปัจจุบัน 
(ข้ึนกับประเภทของ
ทะเบียน) 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

ฉลากทุกขนาด
บรรจุและเอกสาร
ก ากับยาแบบเดิม
และแบบใหม ่

 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ (กรณีขอแก้ไข
ฉลากและเอกสาร
ก ากับยา หรือเพิ่ม
ขนาดบรรจ)ุ 

4) 

แบบย.1/ท.ย.1 
แบบเดิมและแบบ
ใหม่ (กรณีขอแก้ไข
สูตรหรือกรรมวิธี
การผลิต) 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

5) 

ส าเนาใบส าคัญการ
ข้ึนทะเบียนต ารับ
ยา 

 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

6) 

เอกสารอื่นๆ เช่น 
เอกสารอ้างอิงช่ือ
วิทยาศาสตร์ของ
สมุนไพรกรณีขอ
เพิ่มช่ือวิทยาศาสตร์
ในสูตร ข้อก าหนด
มาตรฐานของสาร
ช่วยตามต ารายา 
(กรณีขอแก้ไขสาร
ช่วยในสูตร) 
เอกสารวิชาการ
สนับสนุน (กรณี
แก้ไขรายละเอียด
ในเอกสารก ากับยา 
เช่น สรรพคุณ 
วิธีใช้ ค าเตือน) เป็น
ต้น 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

7) 

ค าขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
รายการในทะเบียน
ต ารับยา(แบบ ย.5) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 1 ฉบับ - 

8) 

ยาตัวอย่าง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

 

1 1 ฉบับ (กรณีขอแก้ไข
สูตร/กรรมวิธีการ
ผลิต/ลักษณะยา) 

9) 

แบบตรวจสอบการ
ยื่นเอกสารด้วย
ตนเองส าหรับค าขอ
การขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
ทะเบียนต ารับยา
แผนโบราณ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 1 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
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 

 

 

mailto:noinoiok@gmail.com
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 

2. กรณีผู้ประกอบการไม่แก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ยื่นค าขอ จะไม่รับพิจารณา 

 

สรุป    4    ขั้นตอน  รวมระยะเวลาด าเนินการ   30  วันท าการ 

 

 

ผูย้ื่นค าขอ 

1 .เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ตาม  

Checklist และแบบตรวจสอบการยื่น

เอกสารด้วยตนเองและออกเลขรับ 

2. .เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอ ฯ  

3. เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต  

28  วันท าการ 

จ่ายเรื่องคืน 

2  ชั่วโมง 

4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และแจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้รับมอบอ านาจ / อนุญาต

รับค าขอ 

ช่วงย่ืนค าขอ   1  วันท าการ 

15 นาที  




