




คู่มือการขอพิจารณามาตรฐานวิธีการ 

ในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ 

(Manual for GMP Clearance of  

Overseas Pharmaceutical Manufacturer) 



ค�ำน�ำ
	 คู่มือฉบับนี้	จัดท�ำขึ้นตำมประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	เรื่อง	กำรพิจำรณำมำตรฐำนวิธี

กำรในกำรผลิตยำของสถำนท่ีผลิตยำในต่ำงประเทศ	 (GMP	 Clearance	 of	 Overseas	 Pharmaceutical	 

Manufacturers)	โดยมีวตัถปุระสงค์ให้ผู้มีควำมประสงค์จะน�ำหรอืสั่งยำแผนปัจจุบนัเข้ำมำในรำชอำณำจักรมีควำม

เข้ำใจชัดเจนและสำมำรถปฏบัิติได้อย่ำงถูกต้องในกำรเตรยีมเอกสำร	เพือ่ขอให้พจิำรณำมำตรฐำนวิธกีำรในกำรผลติ

ยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	 ประกอบกำรขอข้ึนทะเบียนต�ำรับยำที่น�ำหรือสั่งยำแผนปัจจุบันเข้ำมำในรำช

อำณำจักร	 หรือขอแก้ไขทะเบียนต�ำรับเนื่องจำกมีเปลี่ยนแปลงของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	 พร้อมทั้งเตรียม

พร้อมส�ำหรบักำรรองรบักำรตรวจประเมนิสถำนท่ีผลติยำในต่ำงประเทศ	ดังนัน้ผูรั้บอนญุำตน�ำหรอืสัง่ยำแผนปัจจบัุน

เข้ำมำในรำชอำณำจกัร	สำมำรถใช้คูม่อืฉบับนีใ้นกำรเตรียมเอกสำรท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์	เพือ่ประกอบกำร

พิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศต่อไป

กลุ่มก�ำกับดูแลหลังออกสู่ตลำด

กองยำ	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

กระทรวงสำธำรณสุข

สิงหำคม	2563
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ค�ำศัพท์และนิยำม

ประกำศฯ

หัวหน้ำงำนตรวจประเมิน 

GMP และ GMP Clearance 

สถำนที่ผลิตยำแผนปัจจุบัน 

เลขำธิกำรฯ

หัวหน้ำกลุ่ม Post 

ผู้ตรวจ (Inspector) 

ผอ. กองยำ 

งำน QS

หัวหน้ำคณะผู้ตรวจ 

(Lead Inspector) 

คณะผู้ตรวจ 

(Inspection Team) 

ส่วนที่ 1
ค�ำศัพท์และนิยำม 
และประกำศที่เกี่ยวข้อง

หมำยถึง	ประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	เรื่อง	 

กำรพิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ

หมำยถึง	บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้อ�ำนวยกำรกองยำ	เพื่อท�ำหน้ำที่ผลักดัน

ให้เกิดระบบคุณภำพ	 ควบคุมให้มีกำรน�ำระบบไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 

รวมทั้งควบคุมดูแลให้ระบบคุณภำพยังคงอยู่	 และสำมำรถขอกำรสนับสนุนจำก 

ผู้บริหำรได้

หมำยถึง	เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

หมำยถึง	หัวหน้ำกลุ่มก�ำกับดูแลหลังออกสู่ตลำด

หมำยถึง	ผู้ที่ท�ำหน้ำที่ตรวจประเมิน	GMP	ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้อ�ำนวยกำร 

กองยำโดยปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่หัวหน้ำคณะผู้ตรวจมอบหมำย

หมำยถึง	ผู้อ�ำนวยกำรกองยำ

หมำยถึง	งำนบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพกลุ่มก�ำกับดูแลหลังออกสู่ตลำด

หมำยถึง	ผู้ที่เป็นผู้น�ำในกำรตรวจประเมิน	GMP	ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำก

ผู้อ�ำนวยกำรกองยำ

หมำยถึง	 กลุ่มของบุคลำกรท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรตรวจประเมิน	 GMP 

ซึ่งได้รับกำรพิจำรณำจัดตั้งขึ้นโดยหัวหน้ำคณะผู้ตรวจ	(Lead	Inspector)
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เจ้ำหน้ำที่ OSSC

GMP

ผู้รับอนุญำตฯ 

ผู้ผลิต 

GMP Certificate

ผู้เชี่ยวชำญพิเศษเฉพำะด้ำน 

(Subject Matter Expert) 

กำรตรวจประเมิน GMP

คณะอนุกรรมกำรประเมิน

มำตรฐำนสถำนที่ผลิตยำ

แผนปัจจุบันในต่ำงประเทศ 

ผู้พิจำรณำและ

ประเมินค�ำขอฯ 

หมำยถึง	เจ้ำหน้ำที่ของกลุ่มก�ำกับดูแลหลังออกสู่ตลำด	กองยำ	ผู้มีหน้ำที่ในกำร	

ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรประกอบกำรย่ืนค�ำขอฯ	 กำรพิจำรณำ

มำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของ	สถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	ซึ่งปฏิบัติงำน	

ณ	ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ	(ONE	STOP	SERVICE	CENTER	

หรือ	OSSC)	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

หมำยถึง	ผูต้รวจท่ีท�ำหน้ำทีพ่จิำรณำและประเมนิค�ำขอฯ	ซ่ึงได้รบักำรแต่งตัง้จำก

ผู้อ�ำนวยกำรกองยำ

หมำยถึง	Good	Manufacturing	Practice	หรอืหลกัเกณฑ์วิธกีำรท่ีดใีนกำรผลติ

หมำยถึง	ผูร้บัอนญุำตน�ำหรอืสัง่ยำแผนปัจจบัุนเข้ำมำในรำชอำณำจกัรหรือผูแ้ทน

หมำยถึง	ผลิตยำแผนปัจจุบันในต่ำงประเทศ

หมำยถึง	หนังสือรับรองมำตรฐำนกำรผลิตยำ	ซึ่งเป็นหนังสือรับรองที่ออกให้โดย

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	เพื่อแสดงว่ำ	ผู้ผลิตสำมำรถผลิตยำโดย

ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์	 วิธีกำรที่ดีในกำรผลิต	 (GMP)	 ทั้งนี้	 หนังสือรับรอง

มำตรฐำนกำรผลิตยำจะออกให้เป็นฉบับภำษำอังกฤษ	

หมำยถึง	บุคคลผูม้คีวำมรูเ้ฉพำะทำง	หรือควำมเช่ียวชำญเฉพำะ	ทีเ่ก่ียวกับหน่วย

งำน	กระบวนกำร	กิจกรรม	หรือเรื่องที่จะไปตรวจประเมิน	ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

จำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

หมำยถึง	กำรตรวจประเมนิโดยละเอยีดตำมหัวข้อทีก่�ำหนดไว้ในประกำศกระทรวง

สำธำรณสขุฯ	ทีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่ประเมนิกำรปฏบัิติงำนตำมหลกัเกณฑ์	GMP	ของ

สถำนที่ผลิตยำ

หมำยถึง	 คณะอนุกรรมกำรภำยใต้คณะกรรมกำรยำที่ได้รับกำรแต่งต้ังจำกปลัด

กระทรวงสำธำรณสขุ	ให้มหีน้ำทีใ่นกำรพจิำรณำหรอืให้ค�ำแนะน�ำหรือควำมเห็น

ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรวินิจฉัยและเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำ	 พิจำรณำ

ควำมจ�ำเป็นในกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	
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ข้อบกพร่องร้ำยแรง 

(Critical deficiency) 

ข้อบกพร่องอื่น

(Other Deficiency)

ข้อบกพร่องส�ำคัญ

(Major deficiency) 

หมำยถึง	 ข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติหรือกระบวนกำรผลิตที่ก่อให้เกิดหรือน�ำไปสู่

ควำมเสี่ยงอย่ำงมีนัยส�ำคัญที่จะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค	

หรือเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีสำรตกค้ำงที่เป็นอันตรำยต่อมนุษย์และสัตว์	รวมถึงกรณีที่

พบว่ำผู ้ผลิตมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรฉ้อฉล	 บิดเบือนควำมจริง	 กระท�ำกำร 

ปลอมแปลงผลิตภัณฑ์หรือข้อมูล

หมำยถึง	 ข้อบกพร่องที่ไม่สำมำรถจ�ำแนกได้ว่ำเป็นข้อบกพร่องร้ำยแรง	 หรือ 

ข้อบกพร่องส�ำคัญ	แต่บ่งช้ีถึงควำมเบ่ียงเบนจำกหลกัเกณฑ์และวิธกีำรในกำรผลติ

ยำ	 ข้อบกพร่องที่พบอำจจัดเป็นข้อบกพร่องอื่น	 เนื่องจำกพิจำรณำแล้วว่ำเป็น 

ข้อบกพร่องเล็กน้อย	 ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์	 หรือเป็น 

ข้อบกพร่องซ่ึงไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะระบุได้ว่ำเป็นข้อบกพร่องร้ำยแรง	 หรือ 

ข้อบกพร่องส�ำคัญ

ก่อให้เกิดหรืออำจก่อให้เกิดผลติภณัฑ์ทีไ่ม่สอดคล้องตำมข้อก�ำหนดของ

ทะเบียนต�ำรับยำ	และ/หรือ

บ่งช้ีถึงควำมเบ่ียงเบนอย่ำงมำก	จำกหลกัเกณฑ์และวิธกีำรในกำรผลติ

ยำ	(GMP)	และ/หรือ

บ่งช้ีถึงควำมเบีย่งเบนอย่ำงมำก	จำกขอบเขตท่ีระบุตำมใบอนญุำตผลติ

ยำ	หรือกำรรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	(GMP)	ของสถำน

ที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	และ/หรือ

บ่งช้ีถึงควำมล้มเหลวในกำรปฏบิติัตำมข้ันตอนทีเ่หมำะสม	ส�ำหรบักำร

ปล่อยผ่ำนผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่ำย	และ/หรือ

บ่งช้ีถึงควำมล้มเหลวในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรผู้มีหน้ำที่รับผิด

ชอบต่อกำรประกันคุณภำพหรือควบคุมคุณภำพและ/หรือ

ประกอบไปด้วยข้อบกพร่องอื่นหลำยข้อ	 ซึ่งข้อบกพร่องในแต่ละข้อไม่

อำจระบุได้ว่ำเป็นข้อบกพร่องส�ำคัญ	แต่เมื่อน�ำข้อบกพร่องดังกล่ำวมำ

พิจำรณำร่วมกันจะแสดงให้เห็นถึงควำมเบ่ียงเบนจำกข้อก�ำหนดอย่ำง

มีนัยส�ำคัญจึงถูกจัดเป็นข้อบกพร่องส�ำคัญ	ซึ่งควรอธิบำยและรำยงำน

ข้อมูลตำมที่พบด้วย

หมำยถึง	ข้อบกพร่องที่ไม่จัดเป็นข้อบกพร่องร้ำยแรง	ซึ่ง
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ประกำศที่เกี่ยวข้อง

ประกำศที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	มีดังนี้	

สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่	www.fda.moph.go.th	>	กองยำ	>	กฎหมำยยำ	

ประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	

เรื่อง	กำรพิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	

(GMP	Clearance	of	Overseas	Pharmaceutical	Manufacturers)

ประกำศ	ณ	วันที่	2	มิถุนำยน	2560	

ประกำศส�ำนักยำ	

เรื่อง	ก�ำหนดแบบค�ำขอฯ	แบบหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ	และ

เอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกำรพิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำใน 

ต่ำงประเทศ	

ประกำศ	ณ	วันที่	19	มิถุนำยน	2560	

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข	

เรื่อง	ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค�ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์ยำ	พ.ศ.	๒๕๖๐	

ประกำศ	ณ	วันที่	26	กรกฎำคม	2560

6



ส่วนที่ 2
แผนผงัแสดงขัน้ตอนกำรพจิำรณำมำตรฐำน

วิธีกำรในกำรผลิตยำของ

สถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ 

(Quality System Document Evaluation/ 

Paper Assessment)

ขั้นตอนกำรยื่นค�ำขอ

ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ 
Smart Counter ที่ OSSC

แจ้งควำมประสงค์ที่จะด�ำเนินกำรยื่นค�ำขอฯ

ช�ำระค่ำยื่นค�ำขอฯ 1,000 บำท ที่ OSSC,
เคำน์เตอร์ธนำคำร หรือช่องทำงอื่นตำมที่ส�ำนักงำนฯ ก�ำหนด

ยืน่เอกสำรรำยละเอยีดตำมประกำศฯ ต่อเจำ้หน้ำที ่OSSC และเข้ำ
สู ่ ข้ันตอนกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรค�ำขอ
พิจำรณำมำตรฐำนวิธีในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำใน
ต่ำงประเทศ

1
2

3

4

กำรพิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	ทั้ง	3	ประเภทสถำนที่ผลิตยำ	คือ

1).	กรณี	PIC/S	หรือ	ASEAN	Listed	Inspection	Services

2).	Certified	by	PIC/S	และ

3).	กรณี	Non-PIC/S

ประกำศกระทรวงฯ	เรื่องค่ำใช้จ่ำยที่จัดเก็บฯ

ใบสั่งช�ำระค่ำตรวจค�ำขอฯ

แบบฟอร์มตรวจสอบ/ประเมนิ/ทบทวนเอกสำรฯ	(F-D3-32)

และเอกสำรตำมที่ระบุในแบบฟอร์มนี้

รำยกำรยำที่ประสงค์จะขอรับรองฯ	(F-D3-33)

แบบค�ำขอฯ	(F-D3-34)

แบบฟอร์มยืนยันเจตจ�ำนงในกำรยื่นค�ำขอฯ	(F-D3-80)

เอกสำรตำมประกำศฯ	ข้อ	3.1-3.3	แล้วแต่กรณี

ผู้รับอนุญำตฯ

หรือผู้แทน
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เจ้ำหน้ำที่
OSSC แบบฟอร์มตรวจสอบ/ประเมนิ/ทบทวนเอกสำรฯ	(F-D3-32)

และเอกสำรตำมที่ระบุในแบบฟอร์มนี้

รำยกำรยำที่ประสงค์จะขอรับรองฯ	(F-D3-33)

แบบค�ำขอฯ	(F-D3-34)

แบบฟอร์มยืนยันเจตจ�ำนงในกำรยื่นค�ำขอฯ	(F-D3-80)

แบบตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรข้อมูลแม่บท 

สถำนที่ผลิตยำฯ	(F-D3-35)

แบบตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรแสดงรำยละเอยีด

วิธีกำรผลิตยำฯ	(F-D3-81)

แบบฟอร์มบันทึกควำมบกพร่องฯ	(F-D3-64)

เจ้ำหน้ำที่ OSSC

ผู้พิจำรณำและ

ผู้ประเมินค�ำขอ

ตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
เอกสำร

ผู้รับอนุญำตฯ ยื่นเอกสำรเพิ่มเติม
ภำยใน 7 วัน

ยื่นเอกสำร
เพิ่มเติมครบ

ยื่นไม่ครบ/
ไม่มำยื่น

รับค�ำขอฯ

ออกใบค�ำสั่งช�ำระค่ำประเมินค�ำขอฯ

คืนค�ำขอฯ

ครบ ไม่ครบ เจ้ำหน้ำที่ แจ้งรำยกำรเอกสำรที่ต้อง
น�ำมำยืนยันเพิ่มเติม

5

6
7

ผู้รับอนุญำตฯ

หรือผู้แทน

8



ช�ำระค่ำประเมินค�ำขอฯ ที่ OSSC, เคำเตอร์
ธนำคำร หรือช่องทำงอื่น และน�ำใบเสร็จรับเงิน
มำติดต่อที่เจ้ำหน้ำที่ OSSC

กรอกข้อมูลในระบบค�ำร้องฯ และออกใบนัดรับผล
พิจำรณำค�ำขอฯ xx-yy-zz-n-A (Accept) และ
พิมพ์เอกสำรให้ผู้รับอนุญำตฯ ตรวจสอบ พร้อม
ทั้งใบนัดหมำยให้มำรับฟังผลกำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ OSSC บันทึกรำยละเอียดข้อมูล เช่น  
เลขที่ค�ำขอ ข้อมูลผู้รับอนุญำตฯ ข้อมูลสถำนที่
ผลิตยำในต่ำงประเทศ ข้อมูลรำยกำรยำที่ประสงค์
จะน�ำสั่ง เป็นต้น ลงในฐำนข้อมูล GMP Clearance 
พร้อมทัง้น�ำส่งเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำค�ำขอ
ให้กับผู้พิจำรณำและประเมิน

ประเมินคุณภำพของเอกสำรภำยในระยะเวลำดังนี้

8

9

10

11

ผู้รับอนุญำตฯ

หรือผู้แทน

ประกำศกระทรวงฯ	เรื่องค่ำใช้จ่ำยที่จัดเก็บฯ

ใบเสร็จค่ำประเมินค�ำขอฯ*

ใบนัดรับผลพิจำรณำค�ำขอฯ	xx-yy-zz-n-A	(Accept)

ฐำนข้อมูล	GMP	Clearance

1).	กรณี	PIC/S	หรือ	ASEAN	Listed	 		5,000	บำท/ค�ำขอฯ

2).	กรณี	Certified	by	PIC/S			 	10,000	บำท/ค�ำขอฯ	

3).	กรณี	Non-PIC/S	 	 	 150,000	บำท/ค�ำขอฯ

1).	กรณี	PIC/S	หรือ	ASEAN	Listed	 30	วนัท�ำกำร

2).	กรณี	Certified	by	PIC/S			 45	วนัท�ำกำร	

3).	กรณี	Non-PIC/S	 	 	 90	วนัท�ำกำร

เจ้ำหน้ำที่
OSSC

ผู้พิจำรณำและประเมินฯ

แบบฟอร์มตรวจสอบ/ประเมิน/ทบทวนเอกสำรฯ	(F-D3-32)

และเอกสำรตำมที่ระบุในแบบฟอร์มนี้

แบบค�ำขอฯ	(F-D3-34)

รำยกำรยำที่ประสงค์จะขอรับรองฯ	(F-D3-33)

แบบฟอร์มยืนยันเจตจ�ำนงในกำรยื่นค�ำขอฯ	(F-D3-80)
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12

13

1).	กรณี	PIC/S	หรือ	ASEAN	Listed	 	5	วนัท�ำกำร

2).	กรณี	Certified	by	PIC/S			 10	วนัท�ำกำร	

3).	กรณี	Non-PIC/S	 	 	 30	วนัท�ำกำร

เจ้ำหน้ำที่
ธุรกำรกลุ่ม

Post

แบบตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรข้อมูลแม่บท 

สถำนที่ผลิตยำฯ	(F-D3-35)

แบบตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรแสดงรำยละเอยีด

วิธีกำรผลิตยำฯ	(F-D3-81)

หนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำฯ

ไม่
สงสัย สงสัย

ทัดเทียม ไม่ทัดเทียม

ผลกำรประเมินคุณภำพของเอกสำร

ผลกำรพจิำรณำคณุภำพของเอกสำร

ขอค�ำชี้แจง/เอกสำรเพิ่มเติม
ผู้รับอนุญำตฯ

หรือผู้แทน

ผู้พิจำรณำและประเมินฯ

ออกหนงัสือแจ้งผลกำรพจิำรณำมำตรฐำนวธีิกำร
ในกำรผลิตยำของสถำนท่ีผลิตยำในต่ำงประเทศ 
(GMP Clearance Letter) ทัง้กรณอีนมุตัแิละปฏเิสธ
ค�ำขอฯ

จัดส่งหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำฯ 
ให้ผู้รับอนุญำตฯ

*หมำยเหตุ

หลังจำกผู้รับอนุญำตฯ	ช�ำระเงินและออกเลขประเมินค�ำขอฯแล้ว	จึงจะนับวันถัดไปจำกวันที่รับค�ำขอเป็นวันท�ำกำร

ของเจ้ำหน้ำท่ีตำมคู่มือประชำชน	 และกรณีขอค�ำช้ีแจงเพิ่มเติมจำกผู้ขออนุญำตฯ	 ระหว่ำงรอข้อมูลไม่นับเป็นวัน

ท�ำกำรของเจ้ำหน้ำที่
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ประเมนิคุณภำพเอกสำร และตดิต่อประสำนงำนกบั
ผู้รับอนุญำตหรือผู้แทน เพื่อเตรียมกำรเดินทำงไป
ตรวจประเมิน

มอบ GMP Inspection Exit Report ให้ผู้ผลิต

2

5

คณะ
ผู้ตรวจ

คณะ
ผู้ตรวจ

คณะ
ผู้ตรวจ

ขั้นตอนกำรตรวจประเมินมำตรฐำน 
วิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำ  
ในต่ำงประเทศ ณ สถำนที่ผลิตยำ 
(On-site GMP Inspection)

ด�ำเนนิกำรตำมขัน้ตอน Quality System Document 
Evaluation Paper Assessment อกีครัง้ พร้อมทัง้
แนบเอกสำรเพิ่มเติม คือ Reject Letter และ  
หนังสือเชิญตรวจประเมินฯ

ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ OSSC เพ่ือช�ำระค่ำธรรมเนียม 
กำรตรวจประเมนิ ณ สถำนทีผ่ลติยำในต่ำงประเทศ 
200,000 บำท / ค�ำขอฯ

เดินทำงไปตรวจประเมิน 
ณ สถำนที่ผลิตยำใน 
ต่ำงประเทศ

1

3

4

ผู้รับอนุญำตฯ

หรือผู้แทน

ผู้รับอนุญำตฯ

หรือผู้แทน

ผู้รับอนุญำตฯ

หรือผู้แทน+

11



จดัท�ำ CAPA และส่งผ่ำนผูร้บัอนญุำตฯ ภำยใน 30 วัน

พจิำรณำ CAPA

จดัท�ำ GMP Inspection Report

จดัท�ำ GMP Certificate

ตดิต่องำน QS เพือ่ช�ำระค่ำธรรมเนยีมกำรออกใบ 
GMP Certificate (ฉบบัละ 1,000 บำท) และ 
รบั GMP Inspection Report

จดัท�ำ	CAPA	ใหม่	
แก้ไขได้ไม่เกิน	 3	 คร้ัง	
รวมระยะเวลำทั้งหมด	
ไม่มำกกว่ำ	180	วัน

6

7

8

9

10

คณะ
ผู้ตรวจ

งำน QS

หัวหน้ำคณะ
ผู้ตรวจ

ผู้รับอนุญำตฯ

หรือผู้แทน

ผู้ผลิต

ผู้ผลิต

ไม่เห็นด้วยเห็นด้วย
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ส่วนที่ 3
ขั้นตอนกำรพิจำรณำมำตรฐำน วิธีกำรในกำรผลิต
ยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ โดยเอกสำร 
(Quality System Document Evaluation / 
Paper Assessment)

	 มีกำรแบ่งกำรตรวจรับรองจำกเอกสำรที่ก�ำหนด	 (Quality	 System	 Document	 Evaluation/	 Paper	 

Assessment)	 ตำมประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	 เรื่อง	 กำรพิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำร 

ผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	(GMP	Clearance	of	Overseas	Pharmaceutical	Manufacturers)	

เป็นกรณีต่ำงๆ	ดังนี้

โดยมีรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติ	ดังนี้

1
2
3

กรณีมีหนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	 (GMP	 Certificate)	 ออกให้แก่สถำนที่ผลิตยำที ่

ตั้งอยู่ในประเทศที่หน่วยงำนก�ำกับดูแลด้ำนยำซึ่งเป็นผู้ออก	 Certificate	 ดังกล่ำว	 เป็นสมำชิก	 PIC/S	

หรือ	Certificate	ของ	GMP	ที่ออกโดยหน่วยงำนก�ำกับดูแลด้ำนยำของประเทศที่ได้รับกำรรับรองเป็น	 

ASEAN	Listed	Inspection	Service	ให้แก่สถำนที่ผลิตยำที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น	

(กรณีข้อ	3.1	ตำมประกำศฯ)

กรณีมีหนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	 (GMP	Certificate)	ออกโดยหน่วยงำนก�ำกับดูแล

ด้ำนยำซึ่งเป็นสมำชิก	PIC/S	ให้แก่สถำนที่ผลิตยำที่ตั้งอยู่ในประเทศซึ่งหน่วยงำนก�ำกับดูแลด้ำนยำของ

ประเทศนั้นไม่เป็นสมำชิก	PIC/S	(Certified	by	PIC/S)

(กรณีข้อ	3.2	ตำมประกำศฯ)

กรณสีถำนท่ีผลติยำในต่ำงประเทศทีไ่ม่เข้ำข่ำยได้รบักำรรับรองมำตรฐำนวธิกีำรในกำรผลติยำ	ตำมท่ีระบุ

ในข้อ	3.1	และ	3.2	ตำมประกำศฯ	(NON-PIC/S)

(กรณีข้อ	3.3	ตำมประกำศฯ)
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1.1
มีขั้นตอนกำรปฏิบัติดังนี้

ผูร้บัอนญุำตฯ	จดัเตรยีมเอกสำรตำมคู่มอืส�ำหรบัประชำชนและคู่มอืกำรขอพจิำรณำมำตรฐำนวิธีกำร

ในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	 (Manual	 for	GMP	Clearance	 of	Overseas	

Pharmaceutical	Manufacturer)	ประกอบด้วย	

(เอกสำรตำมประกำศฯ	ข้อ	3.1)

แบบตรวจสอบ/ประเมิน/ทบทวนเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรใน

กำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	(F-D3-32)

ค�ำขอฯ	 พิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนท่ีผลิตยำในต่ำงประเทศ	

(F-D3-34)

รำยกำรยำที่ประสงค์จะขอให้พิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ 

ผลิตยำในต่ำงประเทศ	(F-D3-33)

ส�ำเนำใบอนุญำตน�ำหรือสั่งยำแผนปัจจุบันเข้ำมำในรำชอำณำจักร

แบบยืนยันเจตจ�ำนงในกำรย่ืนค�ำขอฯ	 พิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของ

สถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	(Declaration	of	Understanding)(F-D3-80)

หนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	(GMP	Certificate	or	Certificate	

of	 a	 Pharmaceutical	 Product:	 CPP)	 ฉบับล่ำสุดที่มีอำยุเหลือไม่น้อยกว่ำ 

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรพิจำรณำค�ำขอฯ	นับจำกวันที่รับค�ำขอฯ	

รำยงำนกำรตรวจประเมินมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	 (GMP	 Inspection	 

Report)	 ที่สอดคล้องกับหนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	 ตำมข้อ	 6)	

และแผนกำรแก้ไขข้อบกพร่อง	 (Corrective	 Action	 and	 Preventive	 Action)	 

ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกหน่วยงำนรัฐที่ตรวจประเมิน

เอกสำรข้อตกลงระหว่ำงผูผ้ลติและผูร้บัอนญุำตน�ำหรอืสัง่ยำเข้ำมำในรำชอำณำจกัร

ท่ีเก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงของกระบวนกำรผลิต	 สถำนท่ีผลิต	 และกำรประกัน

คุณภำพที่มีผลกระทบต่อคุณภำพ	ประสิทธิผล	และควำมปลอดภัยของยำ

1. กรณีมีหนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ (GMP Certificate) ออกให้

แก่สถำนที่ผลิตยำที่ตั้งอยู ่ ในประเทศท่ีหน่วยงำนก�ำกับดูแลด้ำนยำซึ่งเป็นผู ้ออก  

Certificate ดงักล่ำว เป็นสมำชิก PIC/S หรอื Certificate ของ GMP ทีอ่อกโดยหน่วย

งำนก�ำกับดูแลด้ำนยำของประเทศที่ได้รับกำรรับรองเป็น ASEAN Listed Inspection 

Service ให้แก่สถำนที่ผลิตยำที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น 

(กรณีข้อ 3.1 ตำมประกำศฯ)
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ผู้รับอนุญำตฯ	 ขอให้ออกใบสั่งช�ำระค่ำตรวจสอบค�ำขอฯ	ณ	Smart	 counter,	 OSSC	 	 ซึ่งจุดให้

บริกำรอยู่ที่อำคำร	6	ชั้น	4	และช�ำระเงิน	จ�ำนวน	1,000	บำท	ณ	Smart	counter,	OSSC	หรือ

เคำน์เตอร์ธนำคำร	หรือช่องทำงอื่นตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก�ำหนด

เจ้ำหน้ำที่	 OSSC	 ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรภำยใน	 60	 นำที	 ผลกำรตรวจสอบแบ่ง 

ออกเป็น

เจ้ำหน้ำที่	 OSSC	 ออกใบสั่งช�ำระค่ำประเมินวิชำกำร	 โดยคิดเป็นรำยกำรประเมินค�ำขอฯ	 ค�ำขอฯ	 

ละ	5,000	บำท

ผู้รับอนุญำตฯ	ช�ำระค่ำประเมินวิชำกำร	ณ	Smart	counter,	OSSC	หรือเคำน์เตอร์ธนำคำร	หรือ

ช่องทำงอื่นตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก�ำหนด	 และรับใบนัดหมำยให้มำรับฟังผล

กำรพิจำรณำและผลกำรประเมินค�ำขอฯ

ผู้รับอนุญำตฯ	บัตรคิวเพื่อติดต่อเจ้ำหน้ำที่	OSSC	ในกำรตรวจรับค�ำขอฯ

ผู้รับอนุญำตฯ	ยื่นเอกสำรให้เจ้ำหน้ำที่	OSSC	ตรวจสอบควำมครบถ้วนในเบื้องต้น	ดังนี้

1)	เอกสำรสรุปรำยละเอียดเลขรับตรวจค�ำขอฯ	

2)	เอกสำรตำมที่ระบุในข้อ	1.1

1.5.1	กรณีเอกสำรครบถ้วน	เจ้ำหน้ำที่	OSSC	จะออกเลขรับค�ำขอฯ	และลงชื่อในแบบ

ตรวจสอบ/ประเมินฯ	(F-D3-32)

1.5.2	กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วน	เจ้ำหน้ำที่	OSSC	จะบันทึกรำยละเอียดลงในบันทึกควำม

บกพร่องและรำยกำรเอกสำรท่ีจะต้องย่ืนเพิม่เติม	(F-D3-64)	และลงช่ือในแบบตรวจสอบ/

ประเมินฯ	(F-D3-32)	พร้อมแจ้งรำยกำรเอกสำรที่ต้องน�ำมำยื่นเพิ่มเติม	พร้อมกับให้ผู้รับ

อนุญำตฯ	 รับเอกสำรทั้งหมดคืน	 โดยผู้รับอนุญำตฯ	 ต้องมำย่ืนเอกสำรเพิ่มเติมภำยใน 

7	วัน	หำกไม่มำยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำดังกล่ำว	หรือมำยื่นเอกสำรเพิ่มเติม

แต่ไม่ครบถ้วน	ให้ถือว่ำเป็นกำรละทิ้งค�ำขอฯ	แต่หำกผู้รับอนุญำตฯ	มำยื่นเอกสำรเพิ่มเติม

ระยะเวลำที่ก�ำหนดและเอกสำรครบถ้วนให้ด�ำเนินกำรตำมข้อ	1.6	ต่อไป

1.2

1.5

1.6

1.7

1.3

1.4
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หมำยเหตุ

1.	 หลังจำกผู้รับอนุญำตฯ	 ช�ำระเงินและออกเลขประเมินค�ำขอฯ	 แล้วจึงจะนับวันถัดไปเป็นวันท�ำกำรของ 

ผู้พิจำรณำและประเมินค�ำขอฯ

2.	 กรณีมีกำรขอค�ำช้ีแจงเพิ่มเติมจำกผู้รับอนุญำตฯ	 ระหว่ำงรอข้อมูลเพิ่มเติมไม่นับเป็นวันท�ำงำนของ 

ผู้พิจำรณำและประเมินค�ำขอฯ

1.8

1.9

ผู้พิจำรณำและประเมินค�ำขอฯ	 ด�ำเนินกำรประเมินคุณภำพของเอกสำรภำยใน	 30	 วันท�ำกำร	 

กรณีที่มีค�ำถำมหรือข้อสงสัยในคุณภำพของเอกสำร	ผู้พิจำรณำและประเมินค�ำขอฯ	จะประสำนผู้รับ

อนุญำตฯ	 ให้มำช้ีแจงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำภำยใน	 5	 วันท�ำกำร	 ในกรณีที่ผู้รับ

อนุญำตฯ	 ไม่สำมำรถชี้แจงได้ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด	 ผู ้พิจำรณำและประเมินค�ำขอฯ 

จะด�ำเนินกำรประเมินคุณภำพของเอกสำรเท่ำที่มี

กองยำ	 จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำใน 

ต่ำงประเทศทำงไปรษณีย์ไปยังท่ีอยู่ตำมใบอนุญำตน�ำหรือสั่งยำแผนปัจจุบันเข้ำมำในรำชอำณำจักร	

โดยผลกำรพจิำรณำมำตรฐำนวิธกีำรในกำรผลติยำของสถำนทีผ่ลติยำในต่ำงประเทศแบ่งเป็น	2	กรณี	

คือ

1.9.1	 กรณีมีมำตรฐำนทัดเทียมกับมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำที่บังคับใช้ภำยใน

ประเทศไทย	กองยำจะออกหนงัสอืแจ้งผลกำรพจิำรณำมำตรฐำนวธิกีำรในกำรผลติยำของ

สถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศได้	(GMP	Clearance	Letter)	

1.9.2	 กรณีมีมำตรฐำนไม่ทัดเทียมกับมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำที่บังคับใช้ภำยใน

ประเทศไทย	กองยำจะออกหนังสือแจ้งเหตุในกำรปฏิเสธค�ำขอฯ
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2. กรณีมหีนงัสือรบัรองมำตรฐำนวธีิกำรในกำรผลติยำ (GMP Certificate) ออกโดย

หน่วยงำนก�ำกับดูแลด้ำนยำซ่ึงเป็นสมำชิก PIC/S ให้แก่สถำนที่ผลิตยำที่ตั้งอยู่ใน

ประเทศซึ่งหน่วยงำนก�ำกับดูแลด้ำนยำของประเทศนั้นไม่เป็นสมำชิก PIC/S 

(Certified by PIC/S) 

(กรณีข้อ 3.2 ตำมประกำศฯ)

มีขั้นตอนกำรปฏิบัติดังนี้

แบบตรวจสอบ/ประเมนิ/ทบทวนเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำมำตรฐำนวิธกีำรในกำร

ผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	(F-D3-32)

ค�ำขอฯ	 พิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	

(F-D3-34)

รำยกำรยำท่ีประสงค์จะขอให้พิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนท่ี 

ผลิตยำในต่ำงประเทศ	(F-D3-33)

ส�ำเนำใบอนุญำตน�ำหรือสั่งยำแผนปัจจุบันเข้ำมำในรำชอำณำจักร

แบบยืนยันเจตจ�ำนงในกำรย่ืนค�ำขอฯ	 พิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของ

สถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	(Declaration	of	Understanding)	(F-D3-80)

หนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	(GMP	Certificate	or	Certificate	of	

a	Pharmaceutical	Product:	CPP)	ฉบับล่ำสุดที่มีอำยุเหลือไม่น้อยกว่ำระยะเวลำ

ที่ใช้ในกำรพิจำรณำค�ำขอฯ	นับจำกวันที่รับค�ำขอฯ

รำยงำนกำรตรวจประเมนิมำตรฐำนวิธกีำรในกำรผลติยำ	(GMP	Inspection	Report)	

ทีส่อดคล้องกับหนงัสอืรบัรองมำตรฐำนวธิกีำรในกำรผลติยำ	ตำมข้อ	6)	และแผนกำร

แก ้ไขข ้อบกพร ่อง	 (Correct ive	 Act ion	 and	 Prevent ive	 Act ion)	 

ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกหน่วยงำนรัฐที่ตรวจประเมิน

เอกสำรข้อตกลงระหว่ำงผู้ผลิตและผู้รับอนุญำตน�ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร	

ทีเ่ก่ียวกับกำรเปลีย่นแปลงของกระบวนกำรผลติ	สถำนทีผ่ลติ	และกำรประกันคุณภำพ

ที่มีผลกระทบต่อคุณภำพ	ประสิทธิผล	และควำมปลอดภัยของยำ

เอกสำรข้อมูลแม่บทสถำนที่ผลิตยำ	(Site	Master	File)	ฉบับปัจจุบัน

แบบตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรข้อมูลแม่บทสถำนที่ผลิตยำ	(Site	Master	

File)(F-D3-35)

2.1
ผูร้บัอนญุำตฯ	จดัเตรียมเอกสำรตำมคู่มอืส�ำหรบัประชำชนและคู่มอืกำรขอพจิำรณำมำตรฐำนวิธกีำร

ในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	 (Manual	 for	GMP	Clearance	 of	Overseas	

Pharmaceutical	Manufacturer)	ประกอบด้วย	(เอกสำรตำมประกำศฯ	ข้อ	3.2)
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1)	เอกสำรสรุปรำยละเอียดเลขรับตรวจค�ำขอฯ	

2)	เอกสำรตำมที่ระบุในข้อ	2.1

2.2

2.4

2.5

2.6

2.3

ผู้รับอนุญำตฯ	 ขอให้ออกใบสั่งช�ำระค่ำตรวจสอบค�ำขอฯ	ณ	Smart	 counter,	 OSSC	 	 ซึ่งจุดให้

บริกำรอยู่ที่อำคำร	6	ชั้น	4	และช�ำระเงิน	จ�ำนวน	1,000	บำท	ณ	Smart	counter,	OSSC	หรือ

เคำน์เตอร์ธนำคำร	หรือช่องทำงอื่นตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก�ำหนด

ผู้รับอนุญำตฯ	ยื่นเอกสำรให้เจ้ำหน้ำที่	OSSC	ตรวจสอบควำมครบถ้วนในเบื้องต้น	ดังนี้

เจ้ำหน้ำที่	OSSC	ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรภำยใน	60	นำที	ผลกำรตรวจสอบแบ่งออก

เป็น

เจ้ำหน้ำที	่OSSC	ออกใบสัง่ช�ำระค่ำประเมนิวิชำกำร	โดยคิดเป็นรำยกำรประเมนิค�ำขอฯ	ค�ำขอฯ	ละ	

10,000	บำท

ผู้รับอนุญำตฯ	กดบัตรคิวเพื่อติดต่อเจ้ำหน้ำที่	OSSC	ในกำรตรวจรับค�ำขอฯ

2.5.1	กรณีเอกสำรครบถ้วน	เจ้ำหน้ำที่	OSSC	จะออกเลขรับค�ำขอฯ	และลงชื่อในแบบ

ตรวจสอบ/ประเมินฯ	(F-D3-32)

2.5.2	 กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วน	 เจ้ำหน้ำที่	 OSSC	 จะบันทึกรำยละเอียดลงในบันทึก 

ควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรที่จะต้องย่ืนเพิ่มเติม	 (F-D3-64)	 และลงช่ือในแบบ 

ตรวจสอบ/ประเมินฯ	 (F-D3-32)	 พร้อมแจ้งรำยกำรเอกสำรที่ต้องน�ำมำย่ืนเพิ่มเติม	 

พร้อมกับให้ผู้รับอนุญำตฯ	 รับเอกสำรทั้งหมดคืน	 โดยผู้รับอนุญำตฯ	 ต้องมำย่ืนเอกสำร 

เพิ่มเติมภำยใน	7	วัน	หำกไม่มำยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำดังกล่ำว	หรือมำยื่น

เอกสำรเพิ่มเติมแต่ไม่ครบถ้วน	ให้ถือว่ำเป็นกำรละทิ้งค�ำขอฯ	แต่หำกผู้รับอนุญำตฯ	มำยื่น

เอกสำรเพิ่มเติมระยะเวลำที่ก�ำหนดและเอกสำรครบถ้วนให้ด�ำเนินกำรตำมข้อ	2.6	ต่อไป
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หมำยเหตุ

1.	 หลังจำกผู้รับอนุญำตฯ	 ช�ำระเงินและออกเลขประเมินค�ำขอฯ	 แล้วจึงจะนับวันถัดไปเป็นวันท�ำกำรของ 

ผู้พิจำรณำและประเมินค�ำขอฯ

2.	 กรณีมีกำรขอค�ำช้ีแจงเพิ่มเติมจำกผู้รับอนุญำตฯ	 ระหว่ำงรอข้อมูลเพิ่มเติมไม่นับเป็นวันท�ำงำนของ 

ผู้พิจำรณำและประเมินค�ำขอฯ

2.7

2.8

2.9

ผู้รับอนุญำตฯ	ช�ำระค่ำประเมินวิชำกำร	ณ	Smart	counter,	OSSC	หรือเคำน์เตอร์ธนำคำร	หรือ

ช่องทำงอื่นตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก�ำหนด	 และรับใบนัดหมำยให้มำรับฟัง 

ผลกำรพิจำรณำและผลกำรประเมินค�ำขอฯ

ผู้พิจำรณำและประเมินค�ำขอฯ	ด�ำเนินกำรประเมินคุณภำพของเอกสำรภำยใน	45	วันท�ำกำร	กรณี

ที่มีค�ำถำมหรือข้อสงสัยในคุณภำพของเอกสำร	 ผู้พิจำรณำและประเมินค�ำขอฯ	 จะประสำนผู้รับ

อนุญำตฯ	 ให้มำช้ีแจงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำภำยใน	 10	 วันท�ำกำร	 ในกรณีที่ผู้รับ

อนุญำตฯ	 ไม่สำมำรถชี้แจงได้ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด	 ผู ้พิจำรณำและประเมินค�ำขอฯ 

จะด�ำเนินกำรประเมินคุณภำพของเอกสำรเท่ำที่มี

กองยำ	จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำง

ประเทศทำงไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ตำมใบอนุญำตน�ำหรือสั่งยำแผนปัจจุบันเข้ำมำในรำชอำณำจักร	โดย

ผลกำรพจิำรณำมำตรฐำนวิธกีำรในกำรผลติยำของสถำนท่ีผลติยำในต่ำงประเทศแบ่งเป็น	2	กรณ	ีคอื

2.9.1	 กรณีมีมำตรฐำนทัดเทียมกับมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำที่บังคับใช้ภำยใน

ประเทศไทย	กองยำจะออกหนงัสอืแจ้งผลกำรพจิำรณำมำตรฐำนวธิกีำรในกำรผลติยำของ

สถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศได้	(GMP	Clearance	Letter)	

2.9.2	 กรณีมีมำตรฐำนไม่ทัดเทียมกับมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำที่บังคับใช้ภำยใน

ประเทศไทย	กองยำจะออกหนังสือแจ้งเหตุในกำรปฏิเสธค�ำขอฯ
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มีขั้นตอนกำรปฏิบัติดังนี้

แบบตรวจสอบ/ประเมนิ/ทบทวนเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำมำตรฐำนวิธกีำรในกำรผลติยำของสถำน

ที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	(F-D3-32)

ค�ำขอฯ	พิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	(F-D3-34)

รำยกำรยำทีป่ระสงค์จะขอให้พจิำรณำมำตรฐำนวิธกีำรในกำรผลติยำของสถำนทีผ่ลติยำในต่ำงประเทศ	

(F-D3-33)

ส�ำเนำใบอนุญำตน�ำหรือสั่งยำแผนปัจจุบันเข้ำมำในรำชอำณำจักร

แบบยืนยันเจตจ�ำนงในกำรย่ืนค�ำขอฯ	 พิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำใน

ต่ำงประเทศ	(Declaration	of	Understanding)	(F-D3-80)

หนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	 (GMP	 Certificate	 or	 Certificate	 of	 a	 

Pharmaceutical	Product:	CPP)	ฉบับล่ำสุดที่มีอำยุเหลือไม่น้อยกว่ำระยะเวลำที่ใช้ในกำรพิจำรณำ

ค�ำขอฯ	นับจำกวันที่รับค�ำขอฯ	

รำยงำนกำรตรวจประเมินมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	(GMP	Inspection	Report)	ที่สอดคล้อง

กับหนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	 ตำมข้อ	 6)	 และแผนกำรแก้ไขข้อบกพร่อง	 

(Corrective	Action	and	Preventive	Action)	ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกหน่วยงำนรัฐที่ตรวจประเมิน

เอกสำรข้อตกลงระหว่ำงผู้ผลิตและผู้รับอนุญำตน�ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร	 ที่เก่ียวกับกำร

เปลี่ยนแปลงของกระบวนกำรผลิต	 สถำนที่ผลิต	 และกำรประกันคุณภำพท่ีมีผลกระทบต่อคุณภำพ	

ประสิทธิผล	และควำมปลอดภัยของยำ

เอกสำรข้อมูลแม่บทสถำนที่ผลิตยำ	(Site	Master	File)	ฉบับปัจจุบัน

แบบตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรข้อมูลแม่บทสถำนที่ผลิตยำ	(Site	Master	File)(F-D3-35)

คู่มือคุณภำพ	(Quality	Manual)	หรือเอกสำรที่เทียบเท่ำ

รำยละเอียดกำรด�ำเนินกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสถำนที่ผลิตยำ	5	ปี	ย้อนหลัง	โดยหน่วยงำน

ก�ำกับดูแลด้ำนยำของประเทศที่สถำนที่ผลิตยำตั้งอยู่

รำยกำรผลิตภัณฑ์ยำที่ประสงค์จะน�ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร	 รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตโดย

สถำนท่ีผลิตยำแห่งเดียวกันและได้รับอนุมัติทะเบียนต�ำรับยำจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ

ยำแล้ว	(ถ้ำมี)

3. กรณสีถำนทีผ่ลติยำในต่ำงประเทศทีไ่ม่เข้ำข่ำยได้รับกำรรับรองมำตรฐำนวธีิกำรใน

กำรผลิตยำ ตำมที่ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2 ตำมประกำศฯ (NON-PIC/S) 

(กรณีข้อ 3.3 ตำมประกำศฯ)

3.1
ผูร้บัอนญุำตฯ	จดัเตรียมเอกสำรตำมคู่มอืส�ำหรบัประชำชนและคู่มอืกำรขอพจิำรณำมำตรฐำนวิธกีำร

ในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	 (Manual	 for	GMP	Clearance	 of	Overseas	

Pharmaceutical	Manufacturer)	ประกอบด้วย	(เอกสำรตำมประกำศฯ	ข้อ	3.3)
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บันทึกกำรผลิตยำ	 (Batch	 Processing	 Record:	 BPR)	 รวมถึงบันทึกผลกำรวิเครำะห ์

(Batch	Analysis	Record)	ของผลิตภัณฑ์ยำที่ประสงค์จะน�ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร

มำตรฐำนวิธีกำรปฏิบัติในกำรปล่อยผ่ำนผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะนำหรือสั่งเข้ำในรำชอำณำจักร

เอกสำรแม่บทของกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง	(Validation	Master	Plan)	รวมถึงรำยงำนกำรตรวจ

สอบควำมถูกต้อง	(Validation	Report)

เอกสำรแสดงข้อก�ำหนดหรือกฎระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรผลิตยำ	 (GMP)	 

ภำยในประเทศที่นำมำบังคับใช้กับสถำนที่ผลิตยำแห่งนั้น

เอกสำรแสดงรำยละเอียดวิธีกำรผลิตยำที่จะน�ำหรือสั่งเข้ำในรำชอำณำจักร	 รวมทั้งรำยละเอียดของ

สถำนที่	เครื่องมือ	และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตยำ	พร้อมรูปภำพ	ประกอบ	(F-D3-81)

หมำยเหตุ	

หำกผู้รับอนุญำตฯ	มีควำมประสงค์จะให้คณะผู้ตรวจ	เดินทำงไปตรวจประเมิน	ณ	สถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	ให้ผู้รับอนุญำตฯ	

ท�ำหนังสือเชิญตรวจประเมิน	GMP	ถึงผู้อ�ำนวยกำรกองยำและแนบส�ำเนำหนังสือดังกล่ำวมำพร้อมกันในขั้นตอนนี้

3.2

3.5

3.3

3.4

ผู้รับอนุญำตฯ	 ขอให้ออกใบสั่งช�ำระค่ำตรวจสอบค�ำขอฯ	 ณ	 Smart	 counter,	 OSSC	 	 ซ่ึงจุด 

ให้บริกำรอยู่ที่อำคำร	6	ชั้น	4	และช�ำระเงิน	จ�ำนวน	1,000	บำท	ณ	Smart	counter,	OSSC	

หรือเคำน์เตอร์ธนำคำร	หรือช่องทำงอื่นตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก�ำหนด

เจ้ำหน้ำที่	 OSSC	 ส่งเอกสำรทั้งหมดให้ผู้พิจำรณำและประเมินฯ	 กลุ่มก�ำกับดูแลหลังออกสู่ตลำด	 

กองยำ	 เพื่อตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรภำยใน	 7	 วัน	 ซึ่งผู้รับอนุญำตฯ	 สำมำรถติดตำม 

ผลกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนได้ที่เจ้ำหน้ำที่	 OSSC	 ในวันและเวลำตำมใบนัดฟังผล	 โดยผล 

กำรตรวจสอบแบ่งออกเป็น

ผู้รับอนุญำตฯ	กดบัตรคิวเพื่อติดต่อเจ้ำหน้ำที่	OSSC	ในกำรตรวจรับค�ำขอฯ

ผู้รับอนุญำตฯ	ยื่นเอกสำรให้เจ้ำหน้ำที่	OSSC	ตรวจสอบควำมครบถ้วนในเบื้องต้น	ดังนี้

1)	เอกสำรสรุปรำยละเอียดเลขรับตรวจค�ำขอฯ	

2)	เอกสำรตำมที่ระบุในข้อ	3.1

3.5.1	 กรณีเอกสำรครบถ้วน	 เจ้ำหน้ำท่ี	 OSSC	 จะออกเลขรับค�ำขอฯ	 และลงช่ือใน 

แบบตรวจสอบ/ประเมินฯ	(F-D3-32)
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หมำยเหตุ

1.	 หลังจำกผู้รับอนุญำตฯ	 ช�ำระเงินและออกเลขประเมินค�ำขอฯ	 แล้วจึงจะนับวันถัดไปเป็นวันท�ำกำรของ

คณะผู้ตรวจ	

2.	 กรณีมีกำรขอค�ำช้ีแจงเพิ่มเติมจำกผู้รับอนุญำตฯ	 ระหว่ำงรอข้อมูลเพิ่มเติมไม่นับเป็นวันท�ำงำนของ 

คณะผู้ตรวจ

3.5.2	กรณเีอกสำรไม่ครบถ้วน	เจ้ำหน้ำท่ี	OSSC	จะมอบบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำร

เอกสำรทีจ่ะต้องย่ืนเพิม่เติม	(F-D3-64)	และลงชือ่ในแบบตรวจสอบ/ประเมนิฯ	(F-D3-32)	

พร้อมแจ้งรำยกำรเอกสำรที่ต้องน�ำมำย่ืนเพิ่มเติม	 พร้อมกับให้ผู้รับอนุญำตฯ	 รับเอกสำร

ทั้งหมดคืน	 โดยผู้รับอนุญำตฯ	 ต้องมำยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยใน	 14	 วัน	 หำกไม่มำยื่น

เอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำดังกล่ำว	 หรือมำย่ืนเอกสำรเพิ่มเติมแต่ไม่ครบถ้วน	 ให้

ถือว่ำเป็นกำรละทิ้งค�ำขอฯ	 แต่หำกผู้รับอนุญำตฯ	 มำยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยใน	 14	 วัน

และเอกสำรครบถ้วนให้ด�ำเนินกำรตำมข้อ	3.6	ต่อไป

3.6

3.7

3.8

3.9

เจ้ำหน้ำที	่OSSC	ออกใบสัง่ช�ำระค่ำประเมนิวิชำกำร	โดยคิดเป็นรำยกำรประเมนิค�ำขอฯ	ค�ำขอฯ	ละ	

150,000	บำท	

ผู้รับอนุญำตฯ	ช�ำระค่ำประเมินวิชำกำร	ณ	Smart	counter,	OSSC	หรือเคำน์เตอร์ธนำคำร	หรือ

ช่องทำงอื่นตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก�ำหนด

คณะผู้ตรวจ	ด�ำเนินกำรประเมินคณุภำพของเอกสำรภำยใน	90	วนัท�ำกำร	ในกรณีทีม่ีค�ำถำมหรอืข้อ

สงสยัในคุณภำพของเอกสำร	คณะผูต้รวจจะประสำนผูร้บัอนญุำตฯ	ให้มำช้ีแจงเพิม่เติมเพือ่ประโยชน์

ในกำรพิจำรณำภำยใน	30	วันท�ำกำร	ในกรณีที่ผู้รับอนุญำตฯ	ไม่สำมำรถชี้แจงได้ภำยในระยะเวลำ

ที่ก�ำหนด	คณะผู้ตรวจจะด�ำเนินกำรประเมินคุณภำพของเอกสำรเท่ำที่มี

กองยำ	จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำง

ประเทศทำงไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ตำมใบอนุญำตน�ำหรือสั่งยำแผนปัจจุบันเข้ำมำในรำชอำณำจักร	โดย

ผลกำรพจิำรณำมำตรฐำนวิธกีำรในกำรผลติยำของสถำนท่ีผลติยำในต่ำงประเทศแบ่งเป็น	2	กรณ	ีคอื

3.9.1	 กรณีมีมำตรฐำนทัดเทียมกับมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำที่บังคับใช้ภำยใน

ประเทศไทย	กองยำจะออกหนงัสอืแจ้งผลกำรพจิำรณำมำตรฐำนวธิกีำรในกำรผลติยำของ

สถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศได้	(GMP	Clearance	Letter)	

3.9.2	 กรณีมีมำตรฐำนไม่ทัดเทียมกับมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำที่บังคับใช้ภำยใน

ประเทศไทย	กองยำจะออกหนงัสอืแจ้งเหตุในกำรปฏเิสธค�ำขอฯ	ซ่ึงผูร้บัอนญุำตฯ	สำมำรถ

น�ำหนังสือดังกล่ำวใช้อ้ำงอิงเพื่อย่ืนค�ำขอให้ตรวจประเมินสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ 

ต่อไปได้
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ส่วนที่ 4
ขั้นตอนกำรตรวจประเมินมำตรฐำนวิธีกำร
ในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำ
ในต่ำงประเทศ ณ สถำนที่ผลิตยำ 
(On-site GMP Inspection)

มีขั้นตอนกำรปฏิบัติดังนี้

หลังจำกผู้รับอนุญำตฯ	ด�ำเนินกำรยื่นเอกสำรเพื่อตรวจรับรอง	(Documentary	Verification)	ตำม

ที่ระบุในส่วนที่	3	ข้อ	3	และได้รับหนังสือแจ้งเหตุในกำรปฏิเสธค�ำขอฯ	แล้ว	หำกผู้รับอนุญำตฯ	มี

ควำมประสงค์จะให้คณะผู้ตรวจ	 เดินทำงไปตรวจประเมิน	 ณ	 สถำนท่ีผลิตยำในต่ำงประเทศ 

ให้ผู้รับอนุญำตฯ	 จัดเตรียมเอกสำรตำมขั้นตอนในส่วนที่	 3	 ข้อ	 3.1	พร้อมทั้งส�ำเนำหนังสือเชิญ

ตรวจประเมิน	GMP	ถึงผู้อ�ำนวยกำรกองยำ	

ผู้รับอนุญำตฯ	ขอให้ออกใบสั่งช�ำระค่ำตรวจสอบค�ำขอฯ	ณ	Smart	counter,	OSSC		ซึ่งจุดให้

บริกำรอยู่ที่อำคำร	6	ชั้น	4	และช�ำระเงิน	จ�ำนวน	1,000	บำท	ณ	Smart	counter,	OSSC	

หรือเคำน์เตอร์ธนำคำร	หรือช่องทำงอื่นตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก�ำหนด

ผู้รับอนุญำตฯ	กดบัตรคิวเพื่อติดต่อเจ้ำหน้ำที่	OSSC	ในกำรตรวจรับค�ำขอฯ

ผู้รับอนุญำตฯ	ยื่นเอกสำรให้เจ้ำหน้ำที่	OSSC	ตรวจสอบควำมครบถ้วนในเบื้องต้น	ดังนี้

กรณีเอกสำรครบถ้วน	เจ้ำหน้ำที่	OSSC	จะออกเลขรับค�ำขอฯ	และลงชื่อในแบบตรวจสอบ/

ประเมินฯ	(F-D3-32)

เจ้ำหน้ำที่	OSSC	ส่งเอกสำรทั้งหมดให้คณะผู้ตรวจ	(On-site	GMP	Inspectors)	กลุ่มก�ำกับดูแล

หลังออกสู่ตลำด	กองยำ	เพื่อตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรภำยใน	7	วัน	ซึ่งผู้รับอนุญำตฯ	

หรือผู้แทน	สำมำรถติดตำมผลกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนได้ที่เจ้ำหน้ำที่	OSSC	ในวันและเวลำ

ตำมใบนัดฟังผล	โดยผลกำรตรวจสอบแบ่งออกเป็น

1

2

3

4

5

1)	เอกสำรสรุปรำยละเอียดเลขรับตรวจค�ำขอฯ	

2)	เอกสำรตำมที่ระบุในข้อ	3.1
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หมำยเหตุ

หำกผู้รับอนุญำตฯ	ได้ยื่นหนังสือเชิญตรวจประเมิน	GMP	ในขั้นตอนส่วนที่	3	ข้อ	3.1	แล้ว	สำมำรถข้ำมขั้นตอน

ในส่วนที่	4	ข้อ	1-7	ได้

กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วน	เจ้ำหน้ำที่	OSSC	จะมอบบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร

ที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม	 (F-D3-64)	และลงชื่อในแบบตรวจสอบ/ประเมินฯ	 (F-D3-32)	พร้อม

แจ้งรำยกำรเอกสำรที่ต้องน�ำมำยื่นเพิ่มเติม	พร้อมกับให้ผู้รับอนุญำตฯ	รับเอกสำรทั้งหมดคืน	

โดยผู้รับอนุญำตฯ	 ต้องมำยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยใน	 14	 วัน	 หำกไม่มำยื่นเอกสำรเพิ่มเติม

ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว	หรอืมำย่ืนเอกสำรเพิม่เติมแต่ไม่ครบถ้วน	ให้ถือว่ำเป็นกำรละทิง้ค�ำ

ขอฯ	แต่หำกผูรั้บอนญุำตฯ	มำย่ืนเอกสำรเพิม่เตมิภำยใน	14	วันและเอกสำรครบถ้วนให้ด�ำเนนิ

กำรตำมข้อ	3.6	ต่อไป

เจ้ำหน้ำที่	OSSC	ออกใบสั่งช�ำระค่ำประเมินวิชำกำร	โดยคิดเป็นรำยกำรประเมินค�ำขอฯ	ค�ำขอฯ	

ละ	150,000	บำท	

ผู้รับอนุญำตฯ	ช�ำระค่ำประเมินวิชำกำร	ณ	Smart	counter,	OSSC	หรือเคำน์เตอร์ธนำคำร	หรือ

ช่องทำงอื่นตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก�ำหนด

คณะผู้ตรวจ	 ด�ำเนินกำรประเมินคุณภำพของเอกสำรและจะติดต่อประสำนงำนกับผู้รับอนุญำตฯ	

เพื่อนัดหมำยวันท่ีเดินทำง	 และรำยละเอียดที่เก่ียวข้องกับกำรเดินทำงไปตรวจประเมิน	 เช่น	 

บัตรโดยสำรเครื่องบิน	 ที่พัก	 เบี้ยเลี้ยง	 ค่ำพำหนะเดินทำงในประเทศ	 ประกันกำรเดินทำง	 และ 

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ	 ซ่ึงอ้ำงอิงตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข	 เรื่อง	 ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ย่ืน

ค�ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนญุำตผลติภณัฑ์ยำ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ประกำศ	ณ	วันที	่26	กรกฎำคม	2560

คณะผู้ตรวจอำจมีกำรประสำนผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเพื่อร่วมตรวจประเมิน	(แล้วแต่กรณี)	

ผู้รับอนุญำตฯ	 ติดต่อเจ้ำหน้ำที่	 OSSC	 เพื่อขอให้ออกใบสั่งช�ำระค่ำตรวจประเมินสถำนที่ผลิตยำ 

ในต่ำงประเทศ	และช�ำระค่ำตรวจประเมินสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	ค�ำขอละ	200,000	บำท	

ณ	Smart	counter,	OSSC	หรือเคำน์เตอร์ธนำคำร	หรือช่องทำงอืน่ตำมท่ีส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำก�ำหนด	 ภำยใน	 2	 เดือนก่อนวันเดินทำง	 และน�ำส�ำเนำใบเสร็จรับเงินมำแสดงแก่

คณะผู้ตรวจ

ผู้รับอนุญำตฯ	จะต้องจัดให้มีผู้แทนอย่ำงน้อย	1	รำย	ร่วมเดินทำงไปกับคณะผู้ตรวจ	เพื่ออ�ำนวย

ควำมสะดวกในกำรเดินทำงและกำรประสำนงำนกับผู้ผลิตในกำรตรวจประเมิน

6

7

8

9
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หนังสือรับรองมำตรฐำนกำรผลิตยำ	(GMP	Certificate)	จะก�ำหนดอำยุตำมหลักกำรประเมินควำมเสี่ยงใน

มำตรฐำนกำรผลิตของผู้ผลิต	หำก	GMP	Certificate	หมดอำยุและต้องกำรจะต่ออำยุ	GMP	Certificate	

ดงักล่ำว	ให้ผูร้บัอนญุำตฯ	หรือผูแ้ทน	ด�ำเนนิกำรตำมส่วนที	่3	ข้อ	3	และ	ส่วนที	่4	เช่นเดียวกับกระบวนกำร

ขอใหม่	โดยควรยื่นค�ำขอก่อนวันหมดอำยุ	9-12	เดือน

หลังจำกเสร็จสิ้นกำรตรวจประเมิน	 คณะผู้ตรวจจะมอบบันทึกกำรตรวจสถำนท่ีผลิตยำ	 (GMP	 

Inspection	Exit	Report)	ซึ่งหำกพบข้อบกพร่อง	ผู้รับอนุญำตฯ	หรือผู้แทน	จะต้องประสำนกับ 

ผู้ผลิตในกำรเสนอแผนกำรแก้ไขข้อบกพร่อง	Corrective	and	Preventive	action	(CAPA)	โดย

ส่งเป็นหนังสือถึงผู้อ�ำนวยกำรกองยำ	ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด	คือไม่เกิน	30	วันนับตั้งแต่วันที่

ตรวจประเมินวันสุดท้ำย	และกำรส่ง	CAPA	นั้นจะสำมำรถแก้ไขได้ไม่เกิน	3	ครั้ง	ใช้เวลำทั้งสิ้น

ไม่มำกกว่ำ	 180	 วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจประเมินวันสุดท้ำย	 เมื่อคณะผู้ตรวจพิจำรณำแล้วยอมรับ

แผนกำรแก้ไขข้อบกพร่อง	 จะจัดท�ำรำยงำนผลกำรตรวจ	 GMP	 (GMP	 Inspection	 Report) 

ฉบับสมบูรณ์	และส่งอนุมัติตำมระบบ

งำนบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพ	 กลุ่มก�ำกับดูแลหลังออกสู่ตลำด	 กองยำ	 ออกหนังสือรับรอง

มำตรฐำนกำรผลิตยำ	 (GMP	Certificate)	และประสำนผู้รับอนุญำตฯ	หรือผู้แทน	 เพื่อมำช�ำระ 

ค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือรับรองฯ	ในอัตรำฉบับละ	1,000	บำท	โดยผู้รับอนุญำตฯ	สำมำรถ

ช�ำระค่ำธรรมเนียม	ณ	Smart	counter,	OSSC	หรือเคำน์เตอร์ธนำคำร	หรือช่องทำงอื่นตำมที่

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก�ำหนด	 และน�ำส�ำเนำใบเสร็จรับเงินมำแสดงแก่เจ้ำหน้ำท่ี

งำนบริหำรจัดกำรคุณภำพฯ		เพื่อขอรับรำยงำนกำรตรวจประเมินฉบับสมบูรณ์	และหนังสือรับรอง

มำตรฐำนกำรผลิตยำ	(GMP	Certificate)	ต่อไป
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ผู้รับอนุญำตฯ	 กรอกข้อมูลลงในแบบตรวจสอบ/ประเมิน/ทบทวนเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรใน

กำรผลติยำของสถำนทีผ่ลติยำในต่ำงประเทศ	(F-D3-32)	โดยให้กรอกข้อมลูส่วนที	่1	พร้อมทัง้ใส่เครือ่งหมำย				ใน

ช่อง	มี	หรือ	ไม่มี*	เพื่อจะได้ทรำบในเบื้องต้นว่ำท่ำนได้แนบเอกสำรใดบ้ำงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ	หำกมีเอกสำร

เพิ่มเติมอื่นๆโปรดระบุ

ผูร้บัอนญุำตฯ	กรอกข้อมลูลงในแบบค�ำขอฯ	พจิำรณำมำตรฐำนวิธกีำรในกำรผลติยำของสถำนทีผ่ลติยำในต่ำงประเทศ	

(F-D3-34)	 รำยละเอียดเกี่ยวกับ	 ข้อมูลของผู้รับอนุญำตฯ	 สถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศที่ควำมประสงค์จะขอให้

พิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	 และค�ำขอฯ	 ดังกล่ำวเข้ำข่ำยกำรตรวจรับรองจำกเอกสำรที่ก�ำหนด	 

(Documentary	Verification)	หรือกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	(On-site	GMP	inspection)	

ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	 เร่ือง	 กำรพิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำร 

ผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	(GMP	Clearance	of	Overseas	Pharmaceutical	Manufacturers)

ผู้รับอนุญำตฯ	 กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม	 รำยกำรยำที่ประสงค์จะขอให้พิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ

ของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	(F-D3-33)	โดยแบ่งเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

รำยละเอียดยำท่ีประสงค์จะขอให้พิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำใน 

ต่ำงประเทศ	โดยให้ระบุทั้งชื่อกำรค้ำ	(Trade	name)	และชื่อสำมัญ	(Generic	name)

รำยละเอียดหมวดกำรผลิตยำท่ีขอรับรอง	 ให้ใส่เครื่องหมำย	 	 	 	 ในช่องที่เก่ียวข้อง	 โดยหมวดกำร 

ผลติยำทีเ่ลอืกต้องสอดคล้องกับหมวดกำรผลติยำของรำยกำรยำทีร่ะบุในส่วนที	่1	และต้องสอดคล้องกับ

หมวดกำรผลิตยำใน	GMP	Certificate

หมำยเหตุ	*หำกไม่มี	ให้ระบุเหตุผลโดยย่อในช่องหมำยเหตุ	พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล

ส่วนที่ 5
ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมในกำรจัดเตรียมเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำมำตรฐำน
วิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำ
ในต่ำงประเทศ

แบบตรวจสอบ/ประเมิน/ทบทวนเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำมำตรฐำน
วิธีกำร ในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ (F-D3-32) 

ค�ำขอพิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำใน 
ต่ำงประเทศ (F-D3-34)

รำยกำรยำที่ประสงค์จะขอให้พิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของ
สถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ (F-D3-33) 

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

1

2

3
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เป็นเอกสำรหลกัฐำนส�ำหรบัให้ผูรั้บอนญุำตฯ	ลงนำมเพือ่รบัรองว่ำได้ศึกษำรำยละเอยีดตำมเอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง	ดงันี้

แบบยนืยนัเจตจ�ำนงในกำรยืน่ค�ำขอฯ พจิำรณำมำตรฐำนวิธกีำรในกำรผลิต
ยำของสถำนท่ีผลิตยำในต่ำงประเทศ (Declaration of Understanding) 
(F-D3-80)

หนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ (GMP Certificate)

4

5
5.1

4.1	 ประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	 เร่ือง	 กำรพิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำร 

ผลิตยำของสถำนท่ีผลิตยำในต่ำงประเทศ	 (GMP	 Clearance	 of	 Overseas	 Pharmaceutical	 

Manufacturers)

ในกรณีที่ผู้รับอนุญำตฯ	 ย่ืนขอให้ตรวจรับรองจำกเอกสำรที่ก�ำหนด	 (Documentary	 Verification) 

ในกรณีต่ำงๆ	 ตำมที่ระบุอยู่ในประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	 เร่ือง	 กำรพิจำรณำ

มำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	 (GMP	 Clearance	 of	 Overseas	 

Pharmaceutical	 Manufacturers)	 ในเร่ืองกำรเตรียมหนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	

(GMP	Certificate)	เพื่อประกอบกำรพิจำรณำฯ	ให้ด�ำเนินกำร	ดังนี้

กรณีเข้ำข่ำยตำมประกำศฯ	

ในข้อ	3.1	ให้ใช้หนงัสอืรบัรอง

มำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิต

ยำ	ทีอ่อกโดยหน่วยงำนก�ำกับ

ดูแลด้ำนยำของประเทศนั้นๆ	

หรอืท่ีออกโดยหน่วยงำนก�ำกับ

ดูแลด้ำนยำของประเทศที่ได้

รับกำรรับรองเป็น	 ASEAN	

Listed	Inspection	Service

กรณีเข้ำข่ำยตำมประกำศฯ	

ในข้อ	3.2	ให้ใช้หนงัสอืรบัรอง

มำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิต

ยำที่หน่วยงำนก�ำกับดูแลดำ้น

ยำซ่ึงเป็นสมำชิก	PIC/S	เป็น

ผู้ออกให้

กรณีเข้ำข่ำยตำมประกำศฯ	

ในข้อ	3.3	ให้ใช้หนงัสอืรบัรอง

มำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิต

ยำ	ทีอ่อกโดยหน่วยงำนก�ำกับ

ดูแลด้ำนยำของประเทศนั้นๆ

4.2	 ประกำศส�ำนักยำ	 เรื่อง	 ก�ำหนดแบบค�ำขอฯ	 แบบหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ	 และเอกสำรอื่น 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกำรพิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ

4.4	คูม่อืกำรขอพจิำรณำมำตรฐำนวิธกีำรในกำรผลติยำของสถำนท่ีผลติยำในต่ำงประเทศโดยมจีดุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับอนุญำตฯ	 จัดเตรียมเอกสำรได้ถูกต้อง/ครบถ้วน	 สอดคล้องตำมประกำศและคู่มือข้ำงต้น 

ตั้งแต่ครั้งแรกที่น�ำเอกสำรมำยื่น

4.3	คู่มือประชำชน	กำรพิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ
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5.2
ขัน้ตอนกำรเตรยีมหนังสือรบัรองมำตรฐำนวธิกีำรในกำรผลติยำ	เพื่อประกอบกำรพิจำรณำฯ	มจีุดส�ำคญั

ที่ผู้รับอนุญำตฯ	จะต้องพิจำรณำในเบื้องต้น	ดังนี้

ตรวจสอบชื่อ	ที่อยู่	วันที่ออก	และวันที่หมดอำยุ	ให้ถูกต้อง

รำยกำรผลิตภัณฑ์ยำหรือหมวดกำรผลิตยำที่ปรำกฏอยู่ในหนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	

ต้องสอดคล้องกับรำยกำรฯ	 ที่ผู้รับอนุญำตฯ	 ประสงค์จะขอให้พิจำรณำมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ

ของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ

ตรวจสอบประเภทของสถำนที่ที่รับรองในหนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	 เช่น	 

ยำแผนปัจจุบันส�ำหรับมนุษย์	ยำแผนปัจจุบันส�ำหรับสัตว์	ยำวิจัยทำงคลินิก	(IMP)	เป็นต้น

รำยละเอียดต่ำงๆ	ในหนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	ต้องไม่ขัดแย้งกับเอกสำรอื่นๆ	เช่น	

เอกสำรแม่บทสถำนที่ผลิตยำ	รำยงำนกำรตรวจประเมินมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	เป็นต้น

หนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	 (GMP	 Certificate	 or	 Certificate	 of	 a	 

Pharmaceutical	 Product:	 CPP)	 ต้องเป็นฉบับล่ำสุดที่มีอำยุเหลือไม่น้อยกว่ำระยะเวลำที่ใช้ในกำร

พิจำรณำค�ำขอฯ	นับจำกวันที่รับค�ำขอฯ

กรณีหนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำเป็นภำษำท้องถ่ิน	 ไม่ใช่ภำษำอังกฤษ	 ให้ด�ำเนินกำร

แปลโดยหน่วยงำนของรัฐหรือสถำนบันกำรแปลท่ีได้รับกำรรับรอง	 เช่น	 สถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะ

วงศ์วโรปกำร	 สถำนบันกำรแปลจำกต่ำงประเทศ	 เป็นต้น	 พร้อมทั้งต้องแนบส�ำเนำหนังสือรับรอง	 

(Certificate)	ของหน่วยงำนทีท่ำกำรแปลแนบมำด้วย	เพือ่ตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือ	และให้แนบส�ำเนำ

หนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำฉบับที่เป็นภำษำท้องถิ่นมำด้วยประกอบกำรพิจำรณำด้วย

กรณผีูร้บัอนญุำตฯ	ไม่สำมำรถน�ำหนงัสอืรบัรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลติยำฉบับจริงมำย่ืนให้ผูพ้จิำรณำ

และประเมินค�ำขอฯ	ได้	สำมำรถใช้

ส�ำเนำหนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	 โดยวิธีกำรรับรองส�ำเนำหนังสือรับรองฯ		 

ต้องผ่ำนทั้ง	2	ขั้นตอน	ดังนี้

กำรรับรองส�ำเนำถูกต้อง	(CERTIFIED	TRUE	COPY)	ของ	GMP	Certificate	โดยหน่วยงำนรัฐ

ของประเทศที่สถำนที่ผลิตยำนั้นต้ังอยู่	 (อ้ำงอิงจำก	 ระเบียบกระทรวงกำรต่ำงประเทศว่ำด้วยกำร

รับรองเอกสำร	พ.ศ.2539)	กำรยื่นเรื่องให้รับรองต้องมีเอกสำรต้นฉบับพร้อมถ่ำยส�ำเนำอีก	1	ชุด	

หำกต้องมำกกว่ำ	1	ชุด	ก็สำมำรถกระท�ำได้	โดยให้ยื่นค�ำร้องขอตำมแบบที่ก�ำหนดต่อส่วนรำชกำร

ของประเทศที่สถำนที่ผลิตยำนั้นตั้งอยู่
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หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์	(Certificate	of	Pharmaceutical	Product	:	CPP)	ฉบับจริงของยำที่

ขอรับรองแทนได้	 แต่หำกไม่สำมำรถน�ำหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ฉบับจริงมำย่ืนเพื่อประกอบกำร

พิจำรณำได้	 ให้ผู้รับอนุญำตฯ	ด�ำเนินกำรเช่นเดียวกันกับกรณีกำรยื่นค�ำขอฯ	 โดยใช้ส�ำเนำหนังสือ

รับรองมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	 ทั้งนี้	 เอกสำรที่น�ำมำใช้ย่ืนแทนหนังสือรับรองมำตรฐำนวิธี

กำรในกำรผลติยำฉบับจรงิ	ต้องมอีำยุเหลอืไม่น้อยกว่ำระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรพจิำรณำค�ำขอฯ	นบัจำก

วันที่รับค�ำขอฯ	ด้วยเช่นกัน

กำรรับรองลำยมือชื่อโดยสถำนเอกอัครรำชทูตไทย	ณ	ประเทศที่สถำนที่ผลิตยำนั้นตั้งอยู่	(ตัวอย่ำง

อ้ำงอิงจำกเว็บไซต์สถำนเอกอัครำชทูตไทย	ณ	กรุงปำรีส	สำธำรณรัฐฝรั่งเศส)	กำรรับรองลำยมือ

ช่ือผู้มีอำนำจลงนำมในเอกสำร	 สถำนเอกอัครรำชทูตฯ	 จะรับรองเอกสำรที่ลงนำมโดยเจ้ำหน้ำที ่

ผู้มีอ�ำนำจของกระทรวงกำรต่ำงประเทศท่ีสถำนท่ีผลิตยำนั้นต้ังอยู่	 หรือโนตำรีปับลิก	 (Notary	 

Public)	หรือบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังหรอืมอบหมำยให้เป็นผูม้อี�ำนำจรบัรองเอกสำรตำมกฎหมำยเท่ำนัน้	

เอกสำรท่ีน�ำมำรับรอง	 อำทิ	 หนังสือทะเบียนกำรค้ำ	 ใบรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้ำ	 ใบก�ำกับรำคำ

สนิค้ำ	หนงัสอืมอบอ�ำนำจในนำมบริษทั	เอกสำรกำรค้ำต่ำง	ๆ 	โดยสถำนเอกอคัรรำชทูตฯ	จะรบัรอง

เฉพำะลำยมือชื่อ	และไม่รับรองข้อควำมใด	ๆ	ที่ปรำกฏในเอกสำร	ทั้งนี้	ขั้นตอนกำรรับรองส�ำเนำ

เอกสำรดังกล่ำว	 จะมีข้ันตอนหลักเหมือนกัน	 แต่อำจมีกำรด�ำเนินกำรในรำยละเอียดที่แตกต่ำงกัน

เล็กน้อยในแต่ละประเทศ	 ซ่ึงผู้ผลิตและผู้รับอนุญำตฯ	 ควรศึกษำข้อปฏิบัติเฉพำะ	 รวมถึงกำรขอ

ค�ำร้องขอนติิกรณ์	(LEGALIZATION	APPLICATION)	ของสถำนเอกอคัรำชทตูไทยในแต่ละประเทศ

ด้วย	หรือ

รำยงำนกำรตรวจประเมนิมำตรฐำนวธิกีำรในกำรผลติยำ (GMP Inspection 
Report) และแผนกำรแก้ ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action and  
Preventive Action) ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกหน่วยงำนรัฐที่ตรวจประเมิน6

6.1
ในกรณีที่ผู้รับอนุญำตฯ	 ย่ืนขอให้ตรวจรับรองจำกเอกสำรที่ก�ำหนด	 (Documentary	 Verification)	 

ในกรณต่ีำงๆตำมท่ีระบอุยู่ในประกำศส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	เร่ือง	กำรพจิำรณำมำตรฐำน

วิธีกำรในกำรผลิตยำของสถำนที่ผลิตยำในต่ำงประเทศ	 (GMP	 Clearance	 of	 Overseas 

Pharmaceutical	Manufacturers)	ในเร่ืองกำรเตรียมรำยงำนกำรตรวจประเมนิมำตรฐำนวิธกีำรในกำร

ผลิตยำ	และแผนกำรแก้ไขข้อบกพร่อง	เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ	ให้ด�ำเนินกำร	ดังนี้

กรณีเข้ำข่ำยตำมประกำศฯ	ในข้อ	3.1	และ

ข้อ	 3.3	 ให้ใช้รำยงำนกำรตรวจประเมิน

มำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	 ที่ตรวจและ

ออกโดยหน่วยงำนก�ำกับดูแลด้ำนยำของ 

ประเทศนัน้ๆ	รวมถึงหน่วยงำนดังกล่ำว	ต้อง

เป็นผูรั้บแผนกำรแก้ไขข้อบกพร่องจำกผูผ้ลติ

ในต่ำงประเทศด้วย

กรณีเข้ำข่ำยตำมประกำศฯ	ในข้อ	3.2	ให้ใช้

รำยงำนกำรตรวจประเมินมำตรฐำนวิธีกำร

ในกำรผลติยำ	ทีต่รวจและออกโดยหน่วยงำน

ก�ำกับดูแลด้ำนยำซ่ึงเป็นสมำชิก	 PIC/S	 

รวมถึงหน่วยงำนดังกล่ำว	 ต้องเป็นผู ้รับ

แผนกำรแก้ไขข้อบกพร่องจำกผู ้ผลิตใน 

ต่ำงประเทศด้วย
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กรณผีูผ้ลติในต่ำงประเทศประสงค์จะส่งรำยงำนกำรตรวจประเมนิมำตรฐำน
วิธีกำรในกำรผลิตยำและแผนกำรแก้ ไขข้อบกพร่อง มำให้ส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรอำหำรและยำโดยตรง สำมำรถท�ำได้โดย7

6.2

7.1

ข้ันตอนกำรเตรียมรำยงำนกำรตรวจประเมนิมำตรฐำนวิธกีำรในกำรผลติยำ	และแผนกำรแก้ไขข้อบกพร่อง	

เพื่อประกอบกำรพิจำรณำฯ	มีจุดส�ำคัญที่ผู้รับอนุญำตฯ	จะต้องพิจำรณำในเบื้องต้น	ดังนี้

ส่งผ่ำนช่องทำง	E-Mail:	gmp_accredit@fda.moph.go.th	โดยระบุรำยละเอียดดังนี้	

หัวข้อ	:		 GMP	Inspection	Report	of…(ชื่อผู้ผลิต)

เนื้อหำ:		 ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตในต่ำงประเทศ	และชื่อผู้รับอนุญำตฯ	พร้อมทั้งระบุชื่อและ	 	

	 	 หมำยเลขโทรศัพท์ของผู้รับอนุญำตฯหรือผู้แทน

ต้องเป็นรำยงำนกำรตรวจประเมินฯ	ฉบับเต็ม	(Full	GMP	Inspection	Report)	และเป็นปัจจุบันโดย

ไม่เป็นเอกสำรที่สรุป	ย่อ	หรือปกปิดข้อควำมส่วนใดส่วนหนึ่ง

ช่ือ	ทีอ่ยู่	วันทีท่ี่ท�ำกำรตรวจประเมนิ	ขอบข่ำยทีท่�ำกำรตรวจประเมนิทีร่ะบุอยู่ในรำยงำนกำรตรวจประเมนิ

มำตรฐำนวิธกีำรในกำรผลติยำ	(GMP	Inspection	Report)	ต้องครอบคลมุและสอดคล้องกับรำยละเอยีด

ในเอกสำรอื่นๆ	ที่ยื่น	เช่น	GMP	Certificate

กรณีเป็นภำษำท้องถิ่นที่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษ	ให้ด�ำเนินกำรแปลโดย

หน่วยงำนก�ำกับดูแลด้ำนยำของประเทศนั้นๆ	 ที่เป็นผู้ออกรำยงำนกำรตรวจประเมินมำตรฐำน 

วิธีกำรในกำรผลิตยำ	และเป็นผู้รับแผนกำรแก้ไขข้อบกพร่องฯ	ให้แก่ผู้ผลิต	หรือ

ผู้ผลิตเป็นผู้แปลเอง	โดยต้องผ่ำนกำรรับรองกำรแปลจำกหน่วยงำนก�ำกับดูแลด้ำนยำของประเทศ

นั้นๆ	 ที่เป็นผู้ท่ีออกรำยงำนกำรตรวจประเมินมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำและเป็นผู้รับแผน 

กำรแก้ไขข้อบกพร่องฯ	ให้แก่ผู้ผลิต	หรือ

สถำบันกำรแปลที่ได้รับกำรรับรอง	 เช่น	 สถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโรปกำร	 สถำบัน 

กำรแปลจำกต่ำงประเทศ	 เป็นต้น	 พร้อมทั้งแนบส�ำเนำหนังสือรับรอง	 (Certificate)	 ของ 

หน่วยงำนที่ท�ำกำรแปลภำษำมำด้วย	เพื่อตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือ	และขอให้แนบส�ำเนำรำยงำน

กำรตรวจประเมินมำตรฐำนวิธีกำรในกำรผลิตยำ	 และแผนกำรแก้ไขข้อบกพร่องฉบับที่เป็นภำษำ

ท้องถิ่นมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย
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7.2

8.1

ส่งเป็น	Hard	Copy	

To:		 	 Director	of	Medicine	Regulation	Division

Address:		 Inspectorate	Unit	

	 	 (GMP	Clearance	of	Overseas	Pharmaceutical	Manufacturers)

	 	 Drug	Control	Division

	 	 Food	and	Drug	Administration	(Thai	FDA)	 	

	 	 Ministry	of	Public	Health

	 	 88/24	Tiwanon	Road,	Nonthaburi	11000,	Thailand

หมำยเหตุ:	 ให้ผู้รับอนุญำตฯ	ระบุในวันที่ส่งเอกสำรในช่องหมำยเหตุของแบบฟอร์ม	F-D3-32	และเอกสำรนี้ต้อง 

ได้รับก่อนวันที่ยื่นค�ำขอฯ

เอกสำรข้อตกลงระหว่ำงผู ้ผลิต และผู ้รับอนุญำตฯ ที่เกี่ยวกับกำร
เปล่ียนแปลงของกระบวนกำรผลิต สถำนที่ผลิต และกำรประกันคุณภำพ  
ที่มีผลกระทบต่อคุณภำพ ประสิทธิผลของยำ และควำมปลอดภัยของยำ 
(GMP Agreement or Quality Agreement)

8
เอกสำรดังกล่ำว	 เป็นเอกสำรท่ีเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจประเมินใช้ส�ำหรับพิจำรณำถึงหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ

ระหว่ำงผู้รับอนุญำตฯ	 กับผู้ผลิต	 โดยต้องมีกำรก�ำหนดเง่ือนไข	 ข้อตกลง	 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ 

แต่ละฝ่ำยอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร	 ผู้รับอนุญำตฯ	 สำมำรถศึกษำรำยละเอียด	 หลักเกณฑ์	 และ 

ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรจัดท�ำสัญญำหรือข้อตกลงได้จำกประกำศกระทรวงสำธำรณสุข	เรื่อง	กำรก�ำหนด

รำยละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรผลิตยำแผนปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และ 

วิธีกำรในกำรผลิตยำแผนโบรำณตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ	พ.ศ.	๒๕๕๙	และ	PIC/S	GUIDE	TO	GOOD	 

MANUFACTURING	PRACTICE	FOR	MEDICINAL	PRODUCTS:	CHAPTER	7	–	CONTRACT	

MANUFACTURE	AND	ANALYSIS

ต่อไปนี้	 เป็นตัวอย่ำงหนึ่งของข้อตกลงด้ำนคุณภำพระหว่ำงผู ้รับอนุญำตนำหรือสั่งยำเข้ำมำใน 

รำชอำณำจักรกับผู้ผลิต	 ท้ังนี้	 ข้อตกลงดังกล่ำวอำจประกอบด้วยหัวข้อและรำยละเอียดของกิจกรรม 

ต่ำง	ๆ	ที่ผู้ผลิตและผู้รับอนุญำตนำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักรก�ำหนดบทบำท	หน้ำที่	และควำม

รับผิดชอบ	โดยมีหัวข้อดังนี้

บทน�ำ	(Introduction)

8.2
นิยำมหรือค�ำจัดกัดควำม	 (Definitions)	 ควรระบุนิยำมหรือควำมหมำยของค�ำศัพท์เฉพำะที่น�ำมำใช้ใน

เอกสำรข้อตกลงคุณภำพ	เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกัน
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8.3

8.4

ข้อตกลงเก่ียวกับกฎระเบยีบ	หลกัเกณฑ์และวิธกีำรในกำรผลติยำของผูผ้ลติทีใ่ช้ในกำรผลติยำทีจ่ะน�ำหรอื

สั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร	(Good	Manufacturing	Practice	Standard)	

ข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภำพของวัตถุตั้งต้น	 ตัวยำส�ำคัญ	 ส่วนประกอบอื่นๆ	 ในต�ำรับ	 และวัสดุกำรบรรจุ	

(Quality	of	Raw	Materials	(Drug	Substance/Active	Ingredients,	Inactive	Ingredients	and	

Packaging	Materials)

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

ข้อตกลงเก่ียวกับสถำนท่ีผลิต	 (Manufacturer)	 บรรจุหีบห่อปฐมภูมิ/	 ทุติยภูมิ	 (Primary	 Packing/	

Secondary	 Packing)	 กำรควบคุมคุณภำพ	 (Quality	 Control)	 และกำรปล่อยผ่ำนยำส�ำเร็จรูป 

(Release	of	Finished	Product)

ข้อตกลงเก่ียวกับกำรอนุมัติและกำรพิมพ์ข้อควำมบนวัสดุส�ำหรับกำรบรรจุ	 (Approval	 of	 Printed	

Packaging	Materials)	เช่น	ผูรั้บผดิชอบในกำรอนมุติัและกำรพมิพ์ข้อควำมลงบนวัสดุส�ำหรบักำรบรรจุ

ปฐมภูมิ	ฉลำก	และเอกสำรก�ำกับยำ

ข้อตกลงเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลกำรวิเครำะห์	(Certificate	of	Analysis)

ข้อตกลงเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบในกำรรับรองผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นกำรผลิต	(Responsibility	for	Batch	

Certification	of	the	(Packed)	Drug	Product)

ข้อตกลงเก่ียวกับสภำวะในกำรจดัเก็บและขนส่งผลติภณัฑ์ยำส�ำเร็จรูป	(Storage	and	Transportation)

8.10

8.11

8.12

8.13

ข้อตกลงเกี่ยวกับเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่ำงอ้ำงอิงและตัวอย่ำงเก็บกัน	 (Retention	of	Reference	

Samples	and	Documentation)

ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรทบทวนคุณภำพของผลิตภัณฑ์	(Product	Quality	Reviews)

ข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลด้ำนควำมคงตัวของผลิตภัณฑ์	(Stability	Investigation)

ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ผู้ผลิตต้องแจ้งผู้รับอนุญำตฯ	(Change	Control)	
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8.14 ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรแบ่งระดับควำมรุนแรงของควำมเบี่ยงเบน	(Deviation	Classification)

หมำยเหตุ		

1.	 รำยละเอียดเนื้อหำท่ีระบุข้ำงต้นเป็นเพียงตัวอย่ำงรำยละเอียดพื้นฐำนที่ควรระบุในเอกสำรข้อตกลง 

ด้ำนคุณภำพ	 ผู้รับอนุญำตฯ	 และผู้ผลิตสำมำรถเพิ่มเติมรำยละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ำย

ตกลงกันได้	 และสำมำรถน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบ	 (format)	 ที่ทั้งสองฝ่ำยเห็นว่ำเหมำะสมได้	 ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำมไิด้ก�ำหนดรปูแบบใดรปูแบบหนึง่เป็นกำรเฉพำะ	หำกมรีำยละเอยีดท่ีเพยีงพอท่ี

ระบุบทบำท	อ�ำนำจหน้ำที่	ควำมรับผิดชอบของคู่สัญญำในกิจกรรมต่ำงๆ	เกี่ยวกับคุณภำพผลิตภัณฑ์	และ

สำมำรถรับประกันได้ว่ำ	ในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ที่อำจกระทบต่อคุณภำพผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะน�ำหรือสั่งเข้ำ

มำในรำชอำณำจักร	ผู้รับอนุญำตฯ	จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	รวดเร็ว	จำกผู้ผลิตหรือคู่สัญญำที่ท�ำ

ข้อตกลงต่อกันเพื่อเสนอต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำร	อำหำรและยำพิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป

2.	ในกรณท่ีีไม่มกิีจกรรมใดระหว่ำงกำรน�ำหรือสัง่ยำเข้ำมำในรำชอำณำจกัรกับกำรผลติ	อำจระบวุ่ำไม่เก่ียวข้อง

ในหัวข้อนั้นๆ	ได้	(Not	Applicable:	N/A)

3.	ในกรณีที่ผู้รับอนุญำตฯ	ไม่สำมำรถจัดท�ำเอกสำรข้อตกลงกับผู้ผลิตได้โดยตรง	อำจพิจำรณำจัดท�ำเอกสำร

ข้อตกลงด้ำนคุณภำพในลักษณะดังต่อไปนี้

	 3.1	กรณผีูร้บัอนญุำตฯ	น�ำเข้ำยำจำกตัวแทนผูจ้ดัจ�ำหน่ำยในต่ำงประเทศ(Distributor)	ให้ท�ำเอกสำร

ข้อตกลงระหว่ำงผูรั้บอนญุำตฯ	กับตวัแทนผูจ้ดัจ�ำหน่ำยในต่ำงประเทศ		ซ่ึงในข้อตกลงต้องระบุถึงรำยละเอยีด

ของกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่ำงผู้รับอนุญำตฯ	 กับตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ำย	 และผู้ผลิต	 โดยแสดงหน้ำท่ี 

ควำมรบัผิดชอบของแต่ละฝ่ำยให้ชัดเจน	กรณมีกีำรเปลีย่นแปลงของกระบวนกำรผลติ	สถำนท่ีผลติ	และกำร

ประกันคุณภำพที่อำจมีผลกระทบต่อคุณภำพ	ประสิทธิผล	และควำมปลอดภัยของยำ	หรือกิจกรรมอื่น	ๆ	ที่

กระทบต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์ยำที่จะน�ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร	ทั้งนี้	โดยหลักกำร	ผู้รับอนุญำตฯ	

ต้องมั่นใจว่ำมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงผู้จัดจ�ำหน่ำยในต่ำงประเทศกับผู้ผลิต	 และหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่กระทบ

ต่อคุณภำพ	 ควำมปลอดภัย	 และ/หรือ	 ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ยำที่น�ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

ผู้ผลิต	และ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำในต่ำงประเทศ	ต้องแจ้งข้อมูลดังกล่ำวแก่ผู้รับอนุญำตฯ	เพื่อแจ้ง

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำพิจำรณำต่อไป

	 3.2	กรณผีูรั้บอนญุำตฯ	เป็นบรษิทัสำขำหรือบรษิทัสำขำย่อยของบรษิทัทีเ่ป็นผูผ้ลติยำหรอืผูจ้ดัจ�ำหน่ำย

ยำในต่ำงประเทศ	ให้จัดท�ำเอกสำรข้อตกลงระหว่ำงบริษัทสำขำ/	บริษัทสำขำย่อยในประเทศไทย	กับบริษัท

ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�ำหน่ำยยำในต่ำงประเทศ	เนื่องจำกแต่ละบริษัทฯ	ต่ำงเป็นนิติบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมำยของ

ประเทศนั้น	อย่ำงไรก็ตำม	กรณีที่บริษัทสำขำหรือบริษัทสำขำย่อยไม่สำมำรถจัดท�ำข้อตกลงด้ำนคุณภำพกับ

บริษัทผู้ผลิตได้โดยตรง	 แต่มีข้อตกลงด้ำนคุณภำพที่ท�ำกับบริษัทที่เป็นส�ำนักงำนใหญ่แทน	 ต้องมีกำรยืนยัน

หรอืรบัรองว่ำ	บริษทัส�ำนกังำนใหญ่มอี�ำนำจก�ำกับดูแลบรษิทัทีเ่ป็นผูผ้ลติ	และท�ำหน้ำทีรั่บผดิชอบในส่วนของ

ผู้ผลิตแทน
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	 3.3	กรณผีูร้บัอนญุำตฯ	เป็นบรษิทัสำขำหรือบรษิทัสำขำย่อยของบรษิทัทีเ่ป็นผูผ้ลติหรอื	ผูจ้ดัจ�ำหน่ำย

ยำในต่ำงประเทศ	และบรษิทัผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ�ำหน่ำยยำในต่ำงประเทศ	มกีำรจ้ำงบรษิทัอืน่ในกำรท�ำกิจกรรม

กำรผลิตยำบำงอย่ำง	หรือจ้ำงบริษัทอื่นท�ำกำรปล่อยผ่ำนผลิตภัณฑ์	ให้จัดท�ำเอกสำรข้อตกลงระหว่ำงบริษัท

สำขำหรือบริษัทสำขำย ่อยในประเทศไทยกับบริษัทผู ้ผลิตหรือผู ้จัดจ�ำหน ่ำยยำในต ่ำงประเทศ 

ซึ่งในข้อตกลงต้องระบุถึงรำยละเอียดของกิจกรรมที่ท�ำร่วมกันระหว่ำงผู้รับอนุญำตฯ	ซึ่งเป็นบริษัทสำขำย่อย

ในประเทศไทย	 กับผู ้ผลิตหรือผู ้จัดจ�ำหน่ำยในต่ำงประเทศ	 และบริษัทที่รับช่วงท�ำกิจกรรมกำรผลิต	 

(Contracted	 Manufacturing	 Activities)	 ให้กับผู้ผลิตยำหรือผู้จัดจ�ำหน่ำยยำในต่ำงประเทศ	 โดยแสดง

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละฝ่ำย	 ในกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงของกระบวนกำรผลิต	 สถำนท่ีผลิต	 

กำรประกันคุณภำพ	 และ/หรือ	 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับกำรผลิตหรือกำรควบคุมคุณภำพอื่นท่ีอำจกระทบต่อ

คุณภำพ	ประสิทธิผล	และควำมปลอดภัยของยำ	ผู้รับอนุญำตฯ	ซึ่งเป็นบริษัทสำขำย่อยในประเทศไทยต้อง

ได้รับกำรแจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้องผ่ำนทำงผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�ำหน่ำยยำในต่ำงประเทศที่เป็นคู่สัญญำในข้อตกลง

ด้ำนคุณภำพ	 ซึ่งอำจได้รับกำรแจ้งข้อมูลมำจำกบริษัทที่รับช่วงท�ำกิจกรรมกำรผลิตอีกต่อหนึ่ง	 ในกรณีที่เกิด

ปัญหำด้ำนคุณภำพยำมำจำกส่วนกิจกรรมกำรผลิตของผู้รับช่วงกำรผลิต(Contracted	 Manufacturer)	 

เพื่อแจ้งต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำพิจำรณำต่อไป
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สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่	เจ้ำหน้ำที่กลุ่มก�ำกับดูแลหลังออกสู่ตลำด	กองยำ	

ณ	ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ	(ONE	STOP	SERVICE	CENTER	หรือ	OSSC)

อำคำร	6	ชั้น	4	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	

กระทรวงสำธำรณสุข	ถ.ติวำนนท์	ต.ตลำดขวัญ	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000

โทรศัพท์	:	(+66)	02	590	7623	(ในวันและเวลำรำชกำร)

โทรสำร	:	(+66)	02	591	8489

Email		:	gmp_accredit@fda.moph.go.th	 :	กรณีผู้ผลิตส่ง	Inspection	Report	และ	CAPA

	 :	gmp_clearance@fda.moph.go.th	 :	กรณีผู้รับอนุญำตฯ	ยื่นค�ำขอ
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