ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การยื่นคาขอการพิจารณาคาขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับ
คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบัน และทะเบียนตารับยาแผนโบราณ
ที่ดาเนินการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
หรือศูนย์ที่ทาหน้าที่อย่างเดียวกัน ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น
__________________

ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง ก าหนดแบบค าขอและใบส าคั ญ การขึ้ น
ทะเบียนตารับยา ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ได้กาหนดเกี่ยวกับเรื่องแบบคาขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยาไว้ประกอบกับได้มีประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา เรื่อง กาหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบัน ลงวันที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการในการยื่น คาขอ การพิจารณาคาขอและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบันและทะเบียน
ตารับยาแผนโบราณ ที่ดาเนินการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือศูนย์ที่ทา
หน้าที่อย่างเดียวกันซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
๑.๑หนังสือกองควบคุมยา ที่ สธ ๑๐๐๓.๒/ ๕๙๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ และ
หนังสือกองควบคุมยา ที่ สธ ๑๐๐๓.๒/ ๘๐๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ (การปรับลดขั้นตอนการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยา)
๑.๒ประกาศกองควบคุ ม ยา เรื่ อ งการลดขั้ น ตอนเกี่ ย วกั บ การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙
๑.๓ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์การขอเพิ่มข้อมูล
ความปลอดภัยในการใช้ยาในทะเบียนตารับยา ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒
๑.๔ประกาศกองควบคุ มยา เรื่ องการขอเพิ่ม ข้ อมู ล ความปลอดภัย ในการใช้ ยาใน
ทะเบียนตารับยา ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑.๕ ประกาศสานักยา เรื่องการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่บรรจุยาในภาชนะบรรจุ
ภายนอกที่ไม่ได้สัมผัสกับยา (Secondary packaging site) ในทะเบียนตารับยา ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
ข้อ ๒หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบัน
และทะเบียนตารับยาแผนโบราณ ที่ดาเนินการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
หรือศูนย์ที่ทาหน้าที่อย่างเดียวกัน ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นมีดังนี้
๒.๑...

-๒๒.๑การยื่นคาขอตามประกาศฉบับนี้ ต้องไม่กระทาให้เป็นยาปลอม หรือยาที่รัฐมนตรี
สั่ งเพิกถอนทะเบี ย นตารั บ ยา ตามมาตรา๗๒ (๑)หรือมาตรา ๗๒ (๖) หรือ เป็น ยาที่ไม่ ส ามารถเชื่อถื อใน
สรรพคุณได้หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ หรือเป็นยาที่ใช้ชื่อไปในทานองโอ้อวด ไม่สุภาพหรืออาจทาให้เข้าใจผิดจาก
ความจริ งหรื อ ยาที่ ใ ช้ ชื่ อไม่ เ หมาะสมกั บวั ฒ นธรรมอั น ดี งามของไทย หรือ ส่ อ ไปในทางทาลายคุณ ค่ า ของ
ภาษาไทย
๒.๒ การยื่นคาขอตามประกาศฉบับนี้ ต้องเป็นไปตามลักษณะและขอบเขตที่แนบท้าย
ประกาศ ดังนี้
(๑) การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาที่ไม่เป็นสาระสาคัญ บน
ฉลากและเอกสารกากับยา ตามภาคผนวก ก
(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาอันเป็นการเพิ่มข้อมูลความ
ไม่ปลอดภัยในการใช้ยาในทะเบียนตารับยา เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติความรับ
ผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามภาคผนวก ข
การกระทาที่มีลักษณะตามวรรคท้ายของภาคผนวก ข ถือว่า เป็นเหตุร้ายแรง
อันมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะตามข้อ ๕ ด้วย
(๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบัน ระดับรอง
(Minor Variation – Notification (MiV-N)) ตามภาคผนวก ค
(๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาแผนโบราณ ตามภาคผนวก ง
๒.๓ การยื่นคาขอตามประกาศฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนี้
(๑) การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับอนุญาต การย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่นาหรือสั่งเข้ามา
ในราชอาณาจักร สถานที่ผลิตในต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมชื่อสถานที่ ผลิต ชื่อ
สถานที่น าหรื อสั่ งเข้ ามาในราชอาณาจั กร ชื่ อสถานที่ผลิ ตในต่างประเทศ และการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงอื่ นๆที่
เกี่ยวข้องกับผู้รับอนุญาต ตามข้อ ๕ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดแบบคาขอและใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับยา ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน
ตารับยาตามข้อ ๒.๒ (๓) และข้อ ๒.๒ (๔) ของประกาศนี้
(๒) การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบัน ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในทะเบียนตารับยาแผน
ปัจจุบันลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
(๓) การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในทะเบียนตารับยาแผนโบราณตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในทะเบียนตารับยา
แผนโบราณ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
(๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบัน ตามประกาศ
สานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กาหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบัน ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน
ตารับยาแผนปัจจุบันตามข้อ ๒.๒ (๓) ของประกาศนี้
ข้อ ๓วิธีการยื่นคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบันและทะเบียน
ตารับยาแผนโบราณ ที่ดาเนินการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือศูนย์ที่ทา
หน้าที่อย่างเดียวกัน ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นมีดังนี้
๓.๑...

-๓๓.๑ ให้ผู้รับอนุญาตยื่นเอกสารและหลักฐานตามประกาศนี้ ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือศูนย์ที่ทาหน้าที่อย่างเดียวกัน ซึ่งมีชื่อ
เรียกเป็นอย่างอื่นหรือยื่นโดยวิธีการอื่นใดที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
๓.๒ให้ผู้รับอนุญาตยื่นเอกสารในกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยา
ข้อ ๒.๒ (๑) ตามภาคผนวก ก หรือข้อ ๒.๒ (๒) ตามภาคผนวก ข ดังนี้
(๑) หนังสือแจ้งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๒) แบบค าขอแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการในทะเบี ย นต ารั บ ยา (แบบ ย.๕)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดแบบคาขอและใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาลงวันที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๖
(๓) ตัวอย่างฉลากหรือเอกสารกากับยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ให้จัดทารายละเอียดของเอกสารตามข้อ ๓.๒ (๑) และข้อ ๓.๒ (๒) ตาม
ตัวอย่างที่แนบท้ายประกาศนี้
๓.๓ เมื่อผู้รับอนุญาตได้รับอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยา
ดังกล่าวแล้ว ให้ยื่นหนังสือแจ้งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยยื่นผ่านผู้อานวยการสานักยาพร้อม
ฉลาก หรือเอกสารกากับยาฉบับจริงที่มีรูปแบบ และข้อความเหมือนกับที่จัดจาหน่ายตามที่ ได้รับอนุญาตให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามตัวอย่างหนังสือที่แนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ผู้รับอนุญาตต้องยื่นเอกสารและหลักฐานตามที่ได้รับอนุญาตในข้อ ๓.๓ วรรคหนึ่งนั้น
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทาการ ก่อนที่จะทาการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว
หากมีเหตุผลความจาเป็น เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอาจกาหนดวิธีการยื่น
ฉลากหรือเอกสารกากับยาตามข้อ ๓.๓ โดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้
๓.๔ให้ผู้รับอนุญาตยื่นเอกสารในกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยา
ข้อ ๒.๒ (๓) ตามภาคผนวก ค หรือข้อ๒.๒ (๔) ตามภาคผนวก ง ดังนี้
(๑) หนังสือแจ้งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๒) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา (แบบ ย.๒) แบบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในทะเบียนตารับยาเกี่ยวกับผู้รับอนุญาตและสถานที่ผลิตในต่างประเทศ (แบบ ย.๔) หรือแบบคาขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยา (แบบ ย.๕) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนด
แบบคาขอและใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(๓) ตัวอย่างฉลากหรือเอกสารกากับยา เฉพาะกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากหรือเอกสารกากับยาด้วย
ทั้งนี้ให้จัดทารายละเอียดของเอกสารตามข้อ ๓.๔ (๑) และข้อ ๓.๔ (๒) ตาม
ตัวอย่างที่แนบท้ายประกาศนี้
๓.๕ เพื่อให้การยื่นเอกสารตามข้อ ๓.๔ ในกรณีเป็นการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ทะเบียนตารับยา ข้อ ๒.๒ (๓) ตามภาคผนวก ค ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้แยกออกจากกัน ประกอบกับ
เป็นการเพิ่มการอานวยความสะดวกในการยื่นคาขอของผู้รับอนุญาต รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณา
อนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ไปในคราวเดียวกันด้วย
ดั ง นั้ น ถ้ า หากผู้ รั บ อนุ ญ าตมี ค วามประสงค์ ยื่ น ค าขอแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงรายการ
ทะเบียนตารับยา ตามข้อ ๓.๕ วรรคหนึ่ง ซึง่ มีกรณี MiV-N6 MiV-N7 MiV-N8 หรือ MiV-N9 อย่างหนึ่งอย่างใด
อยู่...

-๔อยู่ในคาขอเดียวกัน หรืออยู่รวมกับ คาขอที่มีกรณี MiV-N1 MiV-N2 MiV-N3 MiV-N4 หรือ MiV-N5 อย่างหนึ่ง
อย่างใดอยู่ด้วยนั้น จะกระทามิได้ ให้ผู้รับอนุญาตดังกล่าวแยกยื่นคาขอที่มีเฉพาะกรณีของ MiV-N6 MiV-N7
MiV-N8 หรือ MiV-N9 อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะนาไปยื่นรวมกับกรณีอื่นๆ มิได้เป็นอันขาด
ทั้งนี้ ให้จัดทารายละเอียดของเอกสารที่จะยื่นในข้อนี้ ตามข้อ ๓.๔ (๑) ข้อ ๓.๔ (๒)
หรือข้อ ๓.๔ (๓) โดยอนุโลม
๓.๖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาข้อ ๒.๒ (๓) ตามภาคผนวก คใน
กรณี MiV-N1 MiV-N4 MiV-N5 และข้อ ๒.๒ (๔)เฉพาะข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ตามภาคผนวก ง ให้ยื่นแบบ ย.
๒ และแบบ ย.๔ มาในคราวเดียวกันแต่หากเป็นกรณี MiV-N2 MiV-N3 MiV-N6 MiV-N7 MiV-N8 MiV-N9และ
MiV-N10ตามภาคผนวก คและข้อ ๕ ตามภาคผนวก งให้ยื่นแบบ ย.๕
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาตามข้อ ๓.๔ข้อ ๓.๕ และข้อ ๓.๖ นี้หากมีผลให้
ผู้รับอนุญาตต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในฉลากหรือเอกสารกากับยาแล้ว ผู้รับอนุญาตต้องดาเนินการ
ตามข้อ ๓.๓ ข้างต้นด้วย
ข้อ ๔การพิจารณาอนุญาตคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบัน
และทะเบียนตารับยาแผนโบราณ ที่ดาเนินการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
หรือศูนย์ที่ทาหน้าที่อย่างเดียวกัน ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นมีดังนี้
๔.๑เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ประจาอยู่ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือศูนย์ที่ทาหน้าที่อย่างเดียวกัน ซึ่งมีชื่อเรียก
เป็นอย่างอื่นในวันที่ผู้รับอนุญาตได้ยื่นเอกสารตามข้อ ๓.๒ ข้อ ๓.๔ หรือข้อ ๓.๕ แล้วแต่กรณีครบถ้วนแล้วให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีคาสั่งอนุญาตโดยการลงนามอนุญาตท้ายแบบ ย.๕
ในกรณี การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการทะเบี ยนต ารั บยาข้ อ ๓.๔เฉพาะกรณี MiVN1MiV-N4 MiV-N5ตามภาคผนวก ค และข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ตามภาคผนวก ง ให้ดาเนินการดังนี้
(๑)การแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงกรณี MiV-N1 และMiV-N5ตามภาคผนวก ค
และข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ตามภาคผนวก ง ซึ่ง เกี่ยวกับผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือแผน
โบราณภายในประเทศ หรือผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาแผนปัจ จุบัน หรือแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร
แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังเฉพาะใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา (แบบ ย. ๒) ที่ได้รับอนุญาตก่อน
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาอื่นที่ได้ยื่นมาในคราวเดียวกันเพียงใบเดียว
ส่วนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาอื่นที่ได้ยื่นมาในคราวเดียวกัน ให้นาสาเนา
ด้านหลังแบบ ย.๒ (รายละเอียดแนบท้าย/รายการสลักหลัง) ที่ ได้สลักหลังแล้วตามข้อ ๔.๑ (๑)พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง มาเป็นต้นฉบับของสาเนาเอกสารและให้จัดทาชุดสาเนาเท่ากับจานวนใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
ตารับยาที่เหลืออยู่เพื่อใช้แนบท้ายใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยานั้นๆ
(๒) การแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงกรณี MiV-N4 และMiV-N5ตามภาคผนวก ค
และข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ตามภาคผนวก ง ซึ่ง เกี่ยวกับผู้รับอนุญาตผลิ ตยาแผนปัจจุบัน หรือแผน
โบราณในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา (แบบ ย. ๒)
ทั้งหมดในการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๔.๒หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบข้อผิดพลาดในรายละเอียดของเอกสารตามข้อ
๓.๒ ข้อ ๓.๓ ข้อ ๓.๔ข้อ ๓.๕หรือข้อ ๓.๖ ในภายหลัง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการ
ประสานผู้รับอนุญาต หรือผู้รับมอบอานาจของผู้รับอนุญาตด้วยวิธีใดๆเพื่อให้แก้ไขข้อผิดพลาดของ
เอก...

-๕เอกสารดังกล่าว โดยใช้วิธีการขีดฆ่า และเขียนแก้ไขข้อความที่ถูกต้องตามคาแนะนาของพนักงานเจ้าหน้าที่
พร้อมลงลายมือชื่อของผู้รับอนุญาต หรือผู้รับมอบอานาจของผู้รับอนุญาต และวันที่ที่แก้ไขกากับไว้ แต่หาก
เป็นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาตามข้อ ๔.๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังตามที่ได้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลัง
ทั้งนี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับอนุญาตยื่นตัวอย่างฉลาก หรือเอกสารกากับยาฉบับจริงที่มี
รูปแบบและข้อความเหมือนกับที่จัดจาหน่ายไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์ยา ตามที่ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
ภายหลัง ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๔.๒ กาหนดต่อไป
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงหลักฐานการประสานไว้ในหนังสือตามข้อ ๓.๒ (๑) ข้อ ๓.๓
หรือข้อ ๓.๔ (๑)ตามตัวอย่างที่แนบท้ายประกาศนี้
หากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการตามข้อ ๔แล้ว ให้ถือว่าเป็นการดาเนินการตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตารับยา พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดแบบ
คาขอและใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ด้วยแล้ว
ข้อ ๕ ผู้รับอนุญาตที่ยื่นคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาตามประกาศฉบับนี้
ยินยอมรับเงื่อนไขทางปกครองดังนี้
๕.๑ ผู้รับอนุญาตยินยอมให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพิกถอนการอนุญาต
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาตามประกาศนี้ หากภายหลังพบว่าการขออนุญาตนั้นไม่เป็นตาม
ประกาศนี้ หรือมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
๕.๒ผู้รับอนุญาตยินยอมที่จะยกเลิกทะเบียนตารับยา หากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา พบว่าผู้รับอนุญาต หรือผู้รับมอบอานาจของผู้รับอนุญาต ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ของประกาศนี้
๕.๓หากผู้รับอนุญาต หรือผู้รับมอบอานาจของผู้รับอนุญาตกระทาการใดๆ อันเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาดาเนินการเพิกถอนทะเบียนตารับยาและ
การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป
๕.๔ ในกรณีมีความจาเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ สาธารณะ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไม่จาต้องดาเนินการทางปกครองตามลาดับของข้อ ๕.๑ข้อ ๕.๒ และข้อ๕.๓และอาจดาเนินการ
ตามข้อ ๕.๑ ข้อ๕.๒ และข้อ๕.๓พร้อมกันก็ได้
ข้อ ๖ บรรดาคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยา ที่มีลักษณะและขอบเขตตาม
ข้อ ๒.๒ซึ่ง ได้ ยื่ น ก่อ นประกาศนี้ มี ผ ลใช้ บัง คั บ และยัง อยู่ร ะหว่า งการพิจ ารณา ให้ ถื อว่ าเป็น คาขอแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตารับยาตามประกาศนี้ และให้ผู้ยื่นคาขอมาดาเนินการยื่นเอกสารหลักฐานตามที่
กาหนดไว้ในประกาศนี้ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยใช้หนังสือที่มีข้อความตามที่แนบ
ท้ายประกาศนี้ หากไม่มาดาเนินการดังกล่าวภายในกาหนดเวลา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคาขอให้ทราบด้วย
ข้อ ๗ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์)
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