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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรอนุญำตผลิต/นำหรือสั่งยำตัวอย่ำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อกำรขึ้นทะเบียนตำรับยำแผน
โบรำณ (ย.บ.๘)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน:การอนุญาตผลิต/นาหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตารับยาแผนโบราณ
(ย.บ.๘)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: จังหวัดลพบุรี
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2557
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 1วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การอนุญาตผลิต/นาหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตารับ
ยาแผนโบราณ (ย.บ.8)
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้ บริการ
: ติดต่อ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์บริ กำรผลิตภัณฑ์สขุ ภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
Center : OSSC) ชัน้ 1 อำคำร 2 สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน
ต.เขำสำมยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตังแต่
้ เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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หลักเกณฑ์
- กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต ขาย นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/doc2.pdf
- ประกาศสานักยา เรื่อง ข้อกาหนดปริมาณยาตัวอย่างที่อนุญาตให้ผลิตหรือนาสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึ้นทะเบียน
ตารับยา
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 การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตาม
กฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๗
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/2.02 ประกาศGMPยาแผนโบราณ (26กพ57).pdf
-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตารายา พ.ศ. ๒๕๕๖
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_122.pdf
-ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ2556.pdf
-ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ update.pdf
-ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตารับยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ และยา
พัฒนาจากสมุนไพร ตามบัญชียาจากสมุนไพรที่แนบท้ายบัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มเภสัชตารับโรงพยาบาล
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/57_3.pdf
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วิธีการ
ยื่นคาขอการอนุญาตผลิต/นาหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตารับยาแผนโบราณ(ย.บ.๘)
เฉพาะที่ยื่น ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการพิจารณา ตามคู่มือ/หลักเกณฑ์ ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบตรวจสอบการยื่น
เอกสารด้วยตนเองสาหรับคาขอการอนุญาตผลิต/นาหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตารับยา
แผนโบราณ (ย.บ.๘) เฉพาะที่ยื่น ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) และลงนามด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เงื่อนไข
เฉพาะคาขอที่ยื่น ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ให้ตรวจสอบเอกสารสาหรับยื่นคาขอการอนุญาตผลิต/นาหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตารับ
ยาแผนโบราณ (ย.บ.๘) เฉพาะที่ยื่น ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ของสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ตามแบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเองสาหรับคาขอการอนุญาตผลิต/นาหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตารับยาแผนโบราณ (ย.บ.๘) เฉพาะที่ยื่น ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
(OSSC) ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ครบถ้วนถูกต้องในทุกรายการและลงนามรับรอง
กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเองสาหรับคาขอการอนุญาตผลิต /นาหรือสั่งยา
ตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตารับยาแผนโบราณ (ย.บ.๘) เฉพาะที่ยื่น ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ยื่นแก้ไขหรือแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายใน 2 วันทาการ หากเกินระยะเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะคืนคาขอดังกล่าว
ผู้ดาเนินกิจการหรือผู้รับมอบอานาจที่มายื่นขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอฯ ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และมีอานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจ
ของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอานาจให้มีอานาจดาเนินการแทนแนบด้วย)
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบ
อานาจ ยื่นเอกสารที่
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ
และตรวจเอกสาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
0 ชั่วโมง

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักยา

หมำยเหตุ
-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร

30 นาที

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักยา

3)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณาคาขอ

2 วันทาการ

สานักยา

-

4)

การลงนาม

เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต

1 วันทาการ

สานักยา

-

-

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้รับอนุญาต/ผู้รับ
มอบอานาจรับคาขอ

15 นาที

สานักยา

-

5)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ
-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

1)

2)
3)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
แบบฟอร์มคาขอ สานักยา
อนุญาตผลิต/นา
หรือสั่งยาตัวอย่าง
เข้ามาใน
ราชอาณาจักร
เพื่อการขึ้น
ทะเบียนตารับยา
แผนโบราณ
(ยบ.8)
ฉลากทุกขนาด
สานักยา
บรรจุและเอกสาร
กากับยา 2 ชุด
สาเนาใบอนุญาต สานักยา

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1
0
ฉบับ
-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

4)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ผลิต/นาหรือสั่ง
ยาแผนโบราณฯ
ฉบับปัจจุบัน 1
ชุด
หนังสือมอบ
สานักยา
1
0
ฉบับ
อานาจและสาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับอนุญาตฯ
และผู้รับมอบ
อานาจที่เซ็นชื่อ
รับรองถูกต้อง (
กรณีผู้รับอนุญาต
ฯ ไม่ได้ยื่น
เอกสารด้วย
ตัวเอง )

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กลุม่ งำนคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดลพบุรี
ชัน้ 1 อำคำร 2 สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เขำสำมยอด อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
หมายเหตุ (โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
โทรสำร 036 412 515)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สำยด่วน 036 424 773
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ

06/06/2558
รออนุมัติ โดยสานักงาน ก.พ.ร.
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จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

(OPDC)
สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดลพบุรี

