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คู่มือสาหรับประชาชน: การออกใบแทนใบสาคัญขึ้นทะเบียนตารับยา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบแทนใบสาคัญขึ้นทะเบียนตารับยา
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) กฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตารับยา พ.ศ.2555
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกาหนดแบบคาขอและใบสาคัญขึ้นทะเบียนตารับยา ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2556
4) คาสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 112/2547 เรื่องมอบอานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ตามกฎหมายเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
5) คาสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 336/2557 เรื่อง มอบอานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยาตามกฎหมายเฉพาะ
6) คาสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2970/2556 เรื่อง มอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้แก่ รองผู้ว่ารราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ / หน่วยงานประจาจังหวัดพะเยา นายอาเภอ และผู้อานวยการโรงพยาบาลปฏิบัติ
ราชการแทน
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดพะเยา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกาหนดระยะเวลา
ปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.2557
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 3 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [อย] การออกใบแทนใบสาคัญขึ้นทะเบียนตารับยา
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11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0 5440 9145
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ยื่นคาขอใบแทนใบสาคัญขึ้นทะเบียนตารับยา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาตามคู่มือ/หลักเกณฑ์
การออกใบแทนใบสาคัญขึ้นทะเบียนตารับยา ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องและลงนามรับรอง ณ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
การออกใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ตามมาตรา 87 เฉพาะตารับที่จังหวัดเป็นผู้อนุญาต
ในกรณีที่คาขอใบแทนใบสาคัญขึ้นทะเบียนตารับยา (แบบ ท.ย.4 / แบบ ย.2) เกิดเหตุสูญหายลบเลือน
หรือชารุดผู้รับอนุญาตฯ สามารถยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบสาคัญขึ้นทะเบียนตารับยาพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
หมายเหตุ
1) ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริการ
จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้รับบริการละทิ้ ง
คาขอ
2)ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
3) ให้ตรวจสอบเอกสารสาหรับยื่นคาขอฯตามแบบตรวจสอบคาขอฯ (Self Assessment Report) ให้ครบถ้วนถูกต้อง
ในทุกรายการและลงนามรับรอง
4) ผู้ดาเนินกิจการ หรือ ผู้รับมอบอานาจที่มายื่นคาขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคาขอฯ ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และมีอานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มี
อานาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอานาจให้มีอานาจดาเนินการแทนแนบด้วย)
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบ
1 วันทาการ
อานาจ ยื่นเอกสารและตรวจ
เอกสารตาม Checklist และ
Self Assessment Report

2)

การพิจารณา/การลง
นาม

เจ้าหน้าที่พิจารณาและเสนอ 1.วันทาการ
ผู้มีอานาจลงนาม

3)

การแจ้งผลพิจารณา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับ
อนุญาต/ผู้รับมอบอานาจ

1 วันทาการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา

หมายเหตุ

กรณีเป็นตารับที่
จังหวัดไม่ได้
อนุญาต เจ้าหน้าที่
จะส่งให้ สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
(อย.) พิจารณา
โดยระยะเวลา
ให้บริการขึ้นกับ
อย.

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยาา
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) คาขอใบแทน
2
0
ฉบับ
ใบสาคัญเกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียน
ตารับยา (แบบ
ย.3) พร้อมระบุ
สาเหตุที่ต้องขอ
ใบแทนพร้อม
หลักฐานที่
2) หนังสือชี้แจงจาก 2
0
ฉบับ
บริษัทฯ เรื่องขอ
ใบแทนใบสาคัญ
ขึ้นทะเบียนตารับ
ยาพร้อมระบุ
เหตุผลที่ขอใบ
แทนใบสาคัญขึ้น
ทะเบียนตารับยา
ที่ลงนามโดยผู้รับ
อนุญาต
3) สาหรับกรณีสูญ 2
0
ฉบับ
หายให้แนบใบรับ
แจ้งความสถานี
ตารวจท้องที่ที่
ใบสาคัญการขึ้น
ทะเบียนตารับยา
นั้นสูญหาย
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ที่
4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีที่สูญ
หายให้แนบ
สาเนาใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียน
ตารับยา
สาหรับกรณีชารุด
เสียหายหรือถูก
ทาลายใน
สาระสาคัญให้
แนบใบสาคัญการ
ขึ้นทะเบียนตารับ
ยาฉบับจริงที่
ชารุดหรือถูก
ทาลายใน
สาระสาคัญ
สาเนาใบอนุญาต
ผลิต หรือนาหรือ
สั่งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
(พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
เอกสาร)
หนังสือมอบ
อานาจฉบับจริง
ติดอากรแสตมป์
10 บาท พร้อม
แนบบัตร
ประชาชนของผู้
มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ
(กรณีที่มีการมอบ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
2
0
ฉบับ
-

-

2

0

ฉบับ

-

-

2

0

ฉบับ

-

-

2

0

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
อานาจจากผู้รับ
อนุญาตให้
ดาเนินการแทน)
16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาแผนโบราณ
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
18.ช่อ1งทางการร้องเรียน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
หมายเหตุ
)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 เบอร์โทรศัพท์ 0 5440 9199
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา
หมายเหตุ -ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.
พะเยา 56000 โทร 0-5444-9601 ต่อ 26788 หรือ สายด่วนศูนย์ดารงธรรม 1567
-ทางไปรษณีย์ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.
เมือง จ.พะเยา 56000 วงเล็บมุมซองว่า ศูนย์ดารงธรรม
- ทางอินเทอร์เน็ต www.phayao.go.th/au/pyocomplain/
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ - เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 หรือ สายด่วน 1111
- ทางไปรษณีย์ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
- ทางอินเทอร์เน็ต www.1111.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ที่

สามารถดาวน์โหลดจาก http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/ser014.asp
19. หมายเหตุ
หากพบปัญหาในการใช้คู่มือ หรือลิงค์ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาแจ้ง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 5440 9144-7 ; E-mail : fdapv56@fda.moph.go.th

