คู่มือการขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่ างประเทศ
(Manual for GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical Manufacturer)
สาหรับกรณีการตรวจรับรองจากเอกสารที่กาหนด (Documentary Verification)

โดย
สานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2560

ก

คำนำ
คู่มือฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การพิจารณา
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP Clearance of Overseas
Pharmaceutical Manufacturers) เพื่อให้ผู้มีความประสงค์จะนาหรือสั่งยาฯ เข้ามาในราชอาณาจักรมี
ความเข้าใจชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในการเตรียมเอกสารเพื่อขอให้พิจารณามาตรฐาน
วิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนตารับยาที่นาหรือสั่ง
เข้ามาในราชอาณาจักร หรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศในทะเบียนตารับ
ดังนั้น ผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร สามารถใช้คู่มือฉบับนี้ ใน
การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยา
ของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศต่อไป

กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด
สานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
มิถุนายน 2560

สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ 1 ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 แผนผังแสดงขั้นตอนการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่
ผลิตยาในต่างประเทศ
ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
ส่วนที่ 4 คาแนะนาเพิ่มเติมในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรอง
มาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ

ก
1
8
15
25

1

ส่วนที่ 1 ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
มี 2 ประกาศ ดังนี้
1. ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยา
ของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical
Manufacturers)
2. ประกาศสานักยา เรื่อง กาหนดแบบคาขอ แบบหนังสือแจ้งผลการพิจารณา และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ

2

3

4

5

6

7

8

ส่ ว นที่ 2 แผนผั ง แสดงขั้ น ตอนการพิ จ ารณามาตรฐานวิ ธี ก ารในการผลิ ต ยาของสถานที่ ผ ลิ ต ยา
ในต่างประเทศ
แบ่งการตรวจรับรองจากเอกสารที่กาหนด (Documentary Verification) ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

เรื่ อง การพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผ ลิ ตยาใน

ต่างประเทศ (GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical Manufacturers) เป็นกรณีต่างๆ ดังนี้
1. กรณีมีหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate) ออกให้แก่สถานที่ผลิตยาที่
ตั้งอยู่ในประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลด้านยาซึ่งเป็นผู้ออก Certificate ดังกล่าว เป็นสมาชิก PIC/S
หรือ Certificate ของ GMP ที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านยาของประเทศที่ได้รับการรับรองเป็น
ASEAN Listed Inspection Service ให้แก่สถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น
(กรณีข้อ 3.1 ตามประกาศฯ)
2. กรณีมีหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate) ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
ด้านยาซึ่งเป็นสมาชิก PIC/S ให้แก่สถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยู่ในประเทศซึ่งหน่วยงานกากับดูแลด้านยา
ของประเทศนั้นไม่เป็นสมาชิก PIC/S (Certified by PIC/S)
(กรณีข้อ 3.2 ตามประกาศฯ)
3. กรณีสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศที่ไม่เข้าข่ายได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา ตามที่
ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2 ตามประกาศฯ (NON-PIC/S)
(กรณีข้อ 3.3 ตามประกาศฯ)
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1. กรณีมีหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate) ออกให้แก่สถานที่ผลิตยาที่
ตั้งอยู่ในประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลด้านยาซึ่งเป็นผู้ออก Certificate ดังกล่าว เป็นสมาชิก PIC/S หรือ
Certificate ของ GMP ที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านยาของประเทศที่ได้รับการรับรองเป็น ASEAN
Listed Inspection Service ให้แก่สถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น
(กรณีข้อ 3.1 ตามประกาศฯ)
ขั้นตอนการยื่นคาขอฯ

ชาระค่าตรวจสอบคาขอ 1,000 บาท
ที่ OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือช่องทางอื่น

ผู้นาสั่งฯ

ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา
ณ ศูนย์ให้คาปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพอาคาร 6 ชั้น 5

ยื่นเอกสารสรุปรายละเอียดเลขรับตรวจคาขอ
และเอกสารตามประกาศฯ ข้อ 3.1

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ภายใน 30 นาที

เจ้าหน้าที่ Post ยา

ไม่ครบ

ครบ

ประทับตราข้อความครบถ้วน และ

ประทับตราข้อความไม่ครบถ้วนและลงชื่อในแบบตรวจสอบ

ลงชื่อในแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

ความครบถ้วนของเอกสาร

พร้อมแจ้งรายการเอกสารที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติม

ผู้นาสั่งฯ

เจ้าหน้าที่ Post ยา

ออกใบสั่งชาระค่าประเมินคาขอ
และรายการประเมินคาขอ

ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วน

ยื่นไม่ครบ/ไม่มายื่นเอกสารเพิ่มเติม

ภายใน 7 วันทาการ

ภายใน 7 วันทาการ
ออกหนังสือแจ้งเหตุในการคืนคาขอ

10

ขั้นตอนการยื่นคาขอฯ (ต่อ)
ชาระค่าประเมินคาขอ 5,000 บาท

ผู้นาสั่งฯ

ที่ OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือช่องทางอื่น

เจ้าหน้าที่ Post ยา

เจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพของเอกสารภายใน 10 วันทาการ

มีข้อสงสัยในคุณภาพของเอกสาร

A

ขอคาชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

ผู้นาสั่งฯ มาชี้แจงเพิ่มเติม
ภายใน 5 วันทาการ

ผู้นาสั่งฯ

ผู้นาสั่งฯ ไม่มาชี้แจงเพิ่มเติม
ภายใน 5 วันทาการ

A + B = ไม่เกิน
30 วันทาการ

เจ้าหน้าที่ Post ยา

(นับวันถัดจาก

เจ้าหน้าที่พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่มี

วันที่รับคาขอ)
มาตรฐานทัดเทียม
ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณามาตรฐานวิธีการ
ในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
(GMP Clearance Letter)

ผู้นาสั่งฯ

มาตรฐานไม่ทัดเทียม

ออกหนังสือแจ้งเหตุในการปฏิเสธคาขอ

B

มารับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาดชั้น 6 ตึกเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

หมายเหตุ หลังจากผู้นาสั่งฯ ชาระเงินและออกเลขประเมินคาขอแล้ว จึงจะนับวันถัดจากวันที่รับคาขอเป็นวันทาการของเจ้าหน้าที่
ตามคู่มือประชาชน และกรณีขอคาชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้นาสั่งฯ ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมไม่นับเป็นวันทางานของเจ้าหน้าที่
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2. กรณีมีหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate) ออกโดยหน่วยงานกากับดูแลด้าน
ยาซึ่งเป็นสมาชิก PIC/S ให้แก่สถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยู่ในประเทศซึ่งหน่วยงานกากับดูแลด้านยาของประเทศนั้น
ไม่เป็นสมาชิก PIC/S (Certified by PIC/S)
(กรณีข้อ 3.2 ตามประกาศฯ)
ขั้นตอนการยื่นคาขอฯ

ชาระค่าตรวจสอบคาขอ 1,000 บาท

ผู้นาสั่งฯ

ที่ OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือช่องทางอื่น

ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา
ณ ศูนย์ให้คาปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพอาคาร 6 ชั้น 5

ยื่นเอกสารสรุปรายละเอียดเลขรับตรวจคาขอ
และเอกสารตามประกาศฯ ข้อ 3.2

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ภายใน 30 นาที

เจ้าหน้าที่ Post ยา

ครบ

ไม่ครบ

ประทับตราข้อความครบถ้วน และ

ประทับตราข้อความไม่ครบถ้วนและลงชื่อในแบบตรวจสอบ

ลงชื่อในแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

ความครบถ้วนของเอกสาร
พร้อมแจ้งรายการเอกสารที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติม

ผู้นาสั่งฯ

เจ้าหน้าที่ Post ยา

ออกใบสั่งชาระค่าประเมินคาขอ
และรายการประเมินคาขอ

ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วน

ยื่นไม่ครบ/ไม่มายื่นเอกสารเพิ่มเติม

ภายใน 7 วันทาการ

ภายใน 7 วันทาการ

ออกหนังสือแจ้งเหตุในการคืนคาขอ
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ขั้นตอนการยื่นคาขอฯ (ต่อ)
ชาระค่าประเมินคาขอ 10,000 บาท

ผู้นาสั่งฯ

ที่ OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือช่องทางอื่น

เจ้าหน้าที่ Post ยา

เจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพของเอกสารภายใน 15 วันทาการ

มีข้อสงสัยในคุณภาพของเอกสาร

A

ขอคาชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

ผู้นาสั่งฯ

ผู้นาสั่งฯ มาชี้แจงเพิ่มเติม

ผู้นาสั่งฯ ไม่มาชี้แจงเพิ่มเติม

ภายใน 10 วันทาการ

ภายใน 10 วันทาการ

A + B = ไม่เกิน
45 วันทาการ

เจ้าหน้าที่ Post ยา

(นับวันถัดจาก

เจ้าหน้าที่พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่มี

วันที่รับคาขอ)
มาตรฐานไม่ทัดเทียม

มาตรฐานทัดเทียม
ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณามาตรฐานวิธีการ

ออกหนังสือแจ้งเหตุในการปฏิเสธคาขอ

B

ในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
(GMP Clearance Letter)

ผู้นาสั่งฯ

มารับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาดชั้น 6 ตึกเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
หมายเหตุ หลังจากผู้นาสั่งฯ ชาระเงินและออกเลขประเมินคาขอแล้ว จึงจะนับวันถัดจากวันที่รับคาขอเป็นวันทาการของเจ้าหน้าที่
ตามคู่มือประชาชน และกรณีขอคาชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้นาสั่งฯ ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมไม่นับเป็นวันทางานของเจ้าหน้าที่
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3. กรณีสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศที่ไม่เข้าข่ายได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา ตามที่ระบุ
ในข้อ 3.1 และ 3.2 ตามประกาศฯ (NON-PIC/S)
(กรณีข้อ 3.3 ตามประกาศฯ)
ขั้นตอนการยื่นคาขอฯ

ชาระค่าตรวจสอบคาขอ 1,000 บาท

ผู้นาสั่งฯ

ที่ OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือช่องทางอื่น

ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา
ณ ศูนย์ให้คาปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพอาคาร 6 ชั้น 5

ยื่นเอกสารสรุปรายละเอียดเลขรับตรวจคาขอ
และเอกสารตามประกาศฯ ข้อ 3.3

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ภายใน 7 วันทาการ

เจ้าหน้าที่ Post ยา

ครบ

ไม่ครบ

ประทับตราข้อความครบถ้วน และ

ประทับตราข้อความไม่ครบถ้วนและลงชื่อในแบบตรวจสอบ

ลงชื่อในแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

ความครบถ้วนของเอกสาร
พร้อมแจ้งรายการเอกสารที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติม

ผู้นาสั่งฯ

เจ้าหน้าที่ Post ยา

ออกใบสั่งชาระค่าประเมินคาขอ
และรายการประเมินคาขอ

ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วน

ยื่นไม่ครบ/ไม่มายื่นเอกสารเพิ่มเติม

ภายใน 14 วันทาการ

ภายใน 14 วันทาการ

ออกหนังสือแจ้งเหตุในการคืนคาขอ

14

ขั้นตอนการยื่นคาขอฯ (ต่อ)
ชาระค่าประเมินคาขอ 150,000 บาท

ผู้นาสั่งฯ

ที่ OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือช่องทางอื่น

เจ้าหน้าที่ Post ยา

เจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพของเอกสารภายใน 30 วันทาการ

มีข้อสงสัยในคุณภาพของเอกสาร

A

ขอคาชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

ผู้นาสั่งฯ

ผู้นาสั่งฯ มาชี้แจงเพิ่มเติม

ผู้นาสั่งฯ ไม่มาชี้แจงเพิ่มเติม

ภายใน 30 วันทาการ

ภายใน 30 วันทาการ

A + B = ไม่เกิน
90 วันทาการ

เจ้าหน้าที่ Post ยา

เจ้าหน้าที่พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่มี

(นับวันถัดจาก
วันที่รับคาขอ)

มาตรฐานไม่ทัดเทียม

มาตรฐานทัดเทียม

ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณามาตรฐานวิธีการ

ออกหนังสือแจ้งเหตุในการปฏิเสธคาขอ

B

ในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
(GMP Clearance Letter)

ผู้นาสั่งฯ

มารับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาดชั้น 6 ตึกเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

หมายเหตุ หลังจากผู้นาสั่งฯ ชาระเงินและออกเลขประเมินคาขอแล้ว จึงจะนับวันถัดจากวันที่รับคาขอเป็นวันทาการของเจ้าหน้าที่
ตามคู่มือประชาชน และกรณีขอคาชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้นาสั่งฯ ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมไม่นับเป็นวันทางานของเจ้าหน้าที่
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ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
แบ่งการตรวจรับรองจากเอกสารที่กาหนด (Documentary Verification) ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

เรื่ อง การพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผ ลิ ตยาใน

ต่างประเทศ (GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical Manufacturers) เป็นกรณีต่างๆ ดังนี้
1. กรณีมีหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate) ออกให้แก่สถานที่ผลิตยาที่
ตั้งอยู่ในประเทศที่หน่วยงานกากับดูแลด้านยาซึ่งเป็นผู้ออก Certificate ดังกล่าว เป็นสมาชิก PIC/S
หรือ Certificate ของ GMP ที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านยาของประเทศที่ได้รับการรับรองเป็น
ASEAN Listed Inspection Service ให้แก่สถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น
(กรณีข้อ 3.1 ตามประกาศฯ)
2. กรณีมีหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate) ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
ด้านยาซึ่งเป็นสมาชิก PIC/S ให้แก่สถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยู่ในประเทศซึ่งหน่วยงานกากับดูแลด้านยา
ของประเทศนั้นไม่เป็นสมาชิก PIC/S (Certified by PIC/S)
(กรณีข้อ 3.2 ตามประกาศฯ)
3. กรณีสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศที่ไม่เข้าข่ายได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา ตามที่
ระบุในข้อ 3.1 และ 3.2 ตามประกาศฯ (NON-PIC/S)
(กรณีข้อ 3.3 ตามประกาศฯ)
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1. กรณีมีหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate) ออกให้แก่สถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยู่
ในประเทศที่หน่ วยงานกากับดู แลด้ านยาซึ่งเป็ นผู้ออก Certificate ดังกล่าว เป็ นสมาชิก PIC/S หรื อ
Certificate ของ GMP ที่ออกโดยหน่วยงานกากั บดูแลด้านยาของประเทศที่ ได้รั บการรั บรองเป็ น
ASEAN Listed Inspection Service ให้แก่สถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น
(กรณีข้อ 3.1 ตามประกาศฯ)
มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1.1 ผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทน จัดเตรียมเอกสารตามคู่มือสาหรับประชาชนและคู่มือการขอพิจารณา
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (Manual for GMP Clearance of
Overseas Pharmaceutical Manufacturer) ประกอบด้วย (เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 3.1)
1) แบบตรวจสอบ/ประเมิน /ทบทวนเอกสารประกอบการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการ
ผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-32)
2) คาขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-34)
3) รายการยาที่ป ระสงค์จะขอให้พิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยา
ในต่างประเทศ (F-D3-33)
4) สาเนาใบอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
5) แบบยืน ยั นเจตจานงในการยื่นคาขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิ ตยาของสถานที่
ผลิตยาในต่างประเทศ (Declaration of Understanding) (F-D3-80)
6) หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate or Certificate of
a Pharmaceutical Product: CPP) ฉบับล่าสุดที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่
ยื่นคาขอ
7) รายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Inspection Report) ที่
สอดคล้องกับหนังสือรับ รองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา ตามข้อ 7 และแผนการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (Corrective Action and Preventive Action) ที่ได้รับการอนุมัติจาก
หน่วยงานรัฐที่ตรวจประเมิน
8) เอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ ผ ลิตยาในต่างประเทศและผู้ รับอนุญาตนาหรือสั่ งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต สถานที่ผลิต และการประกัน
คุณภาพที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา
1.2 ผู้รับอนุญาต ฯ ชาระค่าตรวจสอบคาขอ ฯ จานวน 1,000 บาท ที่ OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ
ช่องทางอื่นๆ ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
1.3 ผู้รับอนุญาต ฯ ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ณ ศูนย์ให้คาปรึกษา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอาคาร 6 ชั้น 5
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1.4 ผู้รับอนุญาตฯ ยื่น
1) เอกสารสรุปรายละเอียดเลขรับตรวจคาขอ
2) เอกสารตามข้อ 1.1
ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ตรวจสอบความครบถ้วนในเบื้องต้น
1.5 เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารภายใน
30 นาที ผลการตรวจสอบแบ่งออกเป็น
1) กรณีเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา จะประทับตรา
“ครบถ้วน” และลงชื่อในแบบตรวจสอบ/ประเมินฯ (F-D3-32)
2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา จะประทับตรา
“ไม่ครบถ้ว น” และ ลงชื่อในแบบตรวจสอบ/ประเมินฯ (F-D3-32) พร้อมแจ้งรายการ
เอกสารที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติมพร้อมกับรับเอกสารทั้งหมดคืน ผู้รับอนุญาตฯ ต้องมายื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายใน 7 วันทาการ หากผู้รับอนุญาตฯ ไม่มายืนเอกสารเพิ่มเติมภายใน
7 วันทาการหรือมายื่นเอกสารเพิ่มเติมแต่ไม่ครบ ให้ถือว่าเป็นการละทิ้งคาขอฯ เจ้าหน้าที่
กลุ่ ม ก ากั บ ดู แ ลหลั ง ออกสู่ ต ลาด ส านั ก ยา จะออกหนั ง สื อ แจ้ ง เหตุ แ ห่ ง การคื น ค าขอฯ
ให้ผู้ รับ อนุญาตฯ แต่ห ากผู้รับอนุญาตฯ มายืนเอกสารเพิ่มเติมภายใน 7 วัน ทาการและ
เอกสารครบให้ดาเนินการตามข้อ 1.6 ต่อไป
1.6 เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ออกใบคาสั่งชาระค่าตรวจสอบคาขอ และ
รายการประเมินคาขอฯ คาขอละ 5,000 บาท
1.7 ผู้รับอนุญาตฯ ชาระค่าประเมินคาขอฯ โดยคิดเป็นค่าคาขอละ 5,000 บาทที่ OSSC, เคาน์เตอร์
ธนาคาร หรือช่องทางตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
1.8 เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ทาการประเมินคุณภาพของเอกสารภายใน
10 วันทาการ ในกรณีที่มีคาถามหรือข้อสงสัยในคุณภาพของเอกสาร เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด
สานักยา จะทาการประสานผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทน ให้มาชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาภายใน
5 วันทาการ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทน ไม่สามารถชี้แจงได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด เจ้าหน้าที่กลุ่ม
กากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา จะทาการประเมินคุณภาพของเอกสารเท่าที่มี
1.9 ผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทนมารับผลการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน
ต่างประเทศ ที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ตามใบนัดหมายให้มารับฟังผลการพิจารณาและผล
การประเมิน คาขอ โดยผลการพิจ ารณามาตรฐานวิธีการในการผลิ ตยาของสถานที่ผ ลิ ตยาในต่างประเทศ
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
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1) กรณีมีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานวิธีการในการผลิ ตยาที่บังคับใช้ภายในประเทศไทย
เจ้ า หน้ าที่ กลุ่ ม กากับ ดูแลหลั งออกสู่ ตลาด ส านัก ยาจะออกหนั งสื อแจ้ งผลการพิ จารณา
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศได้ (GMP Clearance Latter)
ให้กับผู้รับอนุญาตฯ
2) กรณีมีมาตรฐานไม่ทัดเทียมกับมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาที่บังคับใช้ภายในประเทศไทย
เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยาจะออกหนังสือแจ้งเหตุในการปฏิเสธคาขอ
หมายเหตุ
1. หลังจากผู้นาสั่งฯ ชาระเงินและออกเลขประเมินคาขอแล้ว จึงจะนับวันถัดจากวันที่รับคาขอเป็น
วันทาการของเจ้าหน้าที่
2. ตามคู่มือประชาชน และกรณีขอคาชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้นาสั่งฯ ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมไม่นับเป็นวัน
ทางานของเจ้าหน้าที่
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2. กรณีมีหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate) ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
ด้านยาซึ่งเป็นสมาชิก PIC/S ให้แก่สถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยู่ในประเทศซึ่งหน่วยงานกากับดูแลด้านยาของ
ประเทศนั้นไม่เป็นสมาชิก PIC/S (Certified by PIC/S)
(กรณีข้อ 3.2 ตามประกาศฯ)
มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
2.1 ผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทน จัดเตรียมเอกสารตามคู่มือสาหรับประชาชนและคู่มือการขอพิจารณา
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (Manual for GMP Clearance of
Overseas Pharmaceutical Manufacturer) ประกอบด้วย (เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 3.2)
1) แบบตรวจสอบ/ประเมิน/ทบทวนเอกสารประกอบการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิต
ยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-32)
2) คาขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-34)
3) รายการยาที่ประสงค์จะขอให้พิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน
ต่างประเทศ (F-D3-33)
4) สาเนาใบอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
5) แบบยืนยันเจตจานงในการยื่นคาขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิต
ยาในต่างประเทศ (Declaration of Understanding) (F-D3-80)
6) หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate or Certificate of
a Pharmaceutical Product: CPP) ฉบับล่าสุดที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่
ยื่นคาขอ
7) รายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Inspection Report) ที่
สอดคล้องกับหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา ตามข้อ 7 และแผนการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (Corrective Action and Preventive Action) ที่ได้รับการอนุมัติจาก
หน่วยงานรัฐที่ตรวจประเมิน
8) เอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตยาในต่างประเทศและผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจั กรที่เกี่ย วกับการเปลี่ ยนแปลงของกระบวนการผลิ ต สถานที่ผ ลิ ต และการ
ประกันคุณภาพที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา
9) เอกสารข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา (Site Master File) ฉบับปัจจุบัน
10) แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา (Site Master File)
(F-D3-35)
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2.2 ผู้รับอนุญาต ฯ ชาระค่าตรวจสอบคาขอ ฯ จานวน 1,000 บาท ที่ OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ
ช่องทางอื่นๆ ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
2.3 ผู้รับอนุญาต ฯ ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ณ ศูนย์ให้คาปรึกษา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอาคาร 6 ชั้น 5
2.4 ผู้รับอนุญาตฯ ยื่น
1) เอกสารสรุปรายละเอียดเลขรับตรวจคาขอ
2) เอกสารตามข้อ 2.1
ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ตรวจสอบความครบถ้วนในเบื้องต้น
2.5 เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารภายใน
30 นาที ผลการตรวจสอบแบ่งออกเป็น
1) กรณีเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา จะประทับตรา
“ครบถ้วน” และลงชื่อในแบบตรวจสอบ/ประเมินฯ (F-D3-32)
2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา จะประทับตรา
“ไม่ครบถ้ว น” และ ลงชื่อในแบบตรวจสอบ/ประเมินฯ (F-D3-32) พร้อมแจ้ งรายการ
เอกสารที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติมพร้อมกับรับเอกสารทั้งหมดคืน ผู้รับอนุญาตฯ ต้องมายื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายใน 7 วันทาการ หากผู้รับอนุญาตฯ ไม่มายืนเอกสารเพิ่มเติมภายใน
7 วันทาการหรือมายื่นเอกสารเพิ่มเติมแต่ไม่ครบ ให้ถือว่าเป็นการละทิ้งคาขอฯ เจ้าหน้าที่
กลุ่ ม ก ากั บ ดู แ ลหลั ง ออกสู่ ต ลาด ส านั ก ยา จะออกหนั ง สื อ แจ้ ง เหตุ แ ห่ ง การคื น ค าขอฯ
ให้ผู้ รับ อนุญาตฯ แต่ห ากผู้รับอนุญาตฯ มายืนเอกสารเพิ่มเติมภายใน 7 วันทาการและ
เอกสารครบให้ดาเนินการตามข้อ 2.6 ต่อไป
2.6 เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ออกใบคาสั่งชาระค่าตรวจสอบคาขอ และ
รายการประเมินคาขอฯ คาขอละ 10,000 บาท
2.7 ผู้รับอนุญาตฯ ชาระค่าประเมินคาขอฯ โดยคิดเป็นค่าคาขอละ 10,000 บาทที่ OSSC, เคาน์เตอร์
ธนาคาร หรือช่องทางตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
2.8 เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ทาการประเมินคุณภาพของเอกสารภายใน
15 วันทาการ ในกรณีที่มีคาถามหรือข้อสงสัยในคุณภาพของเอกสาร เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด
สานักยา จะทาการประสานผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทน ให้มาชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาภายใน
10 วันทาการ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทน ไม่สามารถชี้แจงได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด เจ้าหน้าที่
กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา จะทาการประเมินคุณภาพของเอกสารเท่าที่มี
2.9 ผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทนมารับผลการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน
ต่างประเทศ ที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ตามใบนัดหมายให้มารับฟังผลการพิจารณาและผล
การประเมิน คาขอ โดยผลการพิจ ารณามาตรฐานวิธีการในการผลิ ตยาของสถานที่ผ ลิ ตยาในต่างประเทศ
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
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1) กรณีมีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาที่บังคับใช้ภายในประเทศไทย
เจ้ าหน้ าที่กลุ่ มกากับ ดูแลหลั งออกสู่ตลาด ส านักยาจะออกหนังสื อแจ้งผลการพิจารณา
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศได้ (GMP Clearance
Latter) ให้กับผู้รับอนุญาตฯ
2) กรณีมีมาตรฐานไม่ทัดเทียมกับมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาที่บังคับใช้ภายในประเทศไทย
เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยาจะออกหนังสือแจ้งเหตุในการปฏิเสธคาขอ
หมายเหตุ
1. หลังจากผู้นาสั่งฯ ชาระเงินและออกเลขประเมินคาขอแล้ว จึงจะนับวันถัดจากวันที่รับคาขอเป็น
วันทาการของเจ้าหน้าที่
2. ตามคู่มือประชาชน และกรณีขอคาชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้นาสั่งฯ ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมไม่นับเป็นวัน
ทางานของเจ้าหน้าที่
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3. กรณีสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศที่ไม่เข้าข่ายได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา ตามที่ระบุ
ในข้อ 3.1 และ 3.2 ตามประกาศฯ (NON-PIC/S)
(กรณีข้อ 3.3 ตามประกาศฯ)
มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
3.1 ผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทน จัดเตรียมเอกสารตามคู่มือสาหรับประชาชนและคู่มือการขอพิจารณา
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (Manual for GMP Clearance of
Overseas Pharmaceutical Manufacturer) ประกอบด้วย (เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 3.3)
1) แบบตรวจสอบ/ประเมิน/ทบทวนเอกสารประกอบการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิต
ยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-32)
2) คาขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-34)
3) รายการยาที่ประสงค์จะขอให้พิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน
ต่างประเทศ (F-D3-33)
4) สาเนาใบอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
5) แบบยืนยันเจตจานงในการยื่นคาขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิต
ยาในต่างประเทศ (Declaration of Understanding) (F-D3-80)
6) หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate or Certificate of
a Pharmaceutical Product: CPP) ฉบับล่าสุดที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่
ยื่นคาขอ
7) รายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Inspection Report) ที่
สอดคล้องกับหนังสือรับ รองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา ตามข้อ 7 และแผนการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (Corrective Action and Preventive Action) ที่ได้รับการอนุมัติจาก
หน่วยงานรัฐที่ตรวจประเมิน
8) เอกสารข้อ ตกลงระหว่างผู้ ผ ลิตยาในต่างประเทศและผู้ รับอนุญาตนาหรือสั่ งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต สถานที่ผลิต และการประกัน
คุณภาพที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา
9) เอกสารข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา (Site Master File) ฉบับปัจจุบัน
10) แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา (Site Master File)
(F-D3-35)
11) คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) หรือเอกสารที่เทียบเท่า
12) รายละเอียดการดาเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ผลิตยา 5 ปี ย้อนหลัง โดย
หน่วยงานกากับดูแลด้านยาของประเทศที่สถานที่ผลิตยาตั้งอยู่
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13) รายการผลิตภัณฑ์ยาที่ประสงค์จะนาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นที่
ผลิ ต โดยสถานที่ ผ ลิ ต ยาแห่ ง เดี ย วกั น และได้ รั บ อนุ มั ติ ท ะเบี ย นต ารั บ ยาจากส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาแล้ว (ถ้ามี)
14) บันทึกการผลิตยา (Batch Processing Record: BPR) รวมถึงบันทึกผลการวิเคราะห์
(Batch Analysis Record) ของผลิตภัณฑ์ยาที่ประสงค์จะนาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
15) มาตรฐานวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการปล่ อ ยผ่ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ป ระสงค์ จ ะน าหรื อ สั่ ง เข้ า ใน
ราชอาณาจักร
16) เอกสารแม่บทของการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation Master Plan) รวมถึงรายงาน
การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation Report)
17) เอกสารแสดงข้อกาหนดหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา (GMP)
ภายในประเทศที่นามาบังคับใช้กับสถานที่ผลิตยาแห่งนั้น
18) เอกสารแสดงรายละเอี ย ดวิ ธี ก ารผลิ ต ยาที่ จ ะน าหรื อ สั่ ง เข้ า ในราชอาณาจั ก ร รวมทั้ ง
รายละเอียดของสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยา พร้อมรูปภาพ ประกอบ
(F-D3-81)
3.2 ผู้รับอนุญาต ฯ ชาระค่าตรวจสอบคาขอ ฯ จานวน 1,000 บาท ที่ OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ
ช่องทางอื่นๆ ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
3.3 ผู้รับอนุญาต ฯ ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ณ ศูนย์ให้คาปรึกษา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอาคาร 6 ชั้น 5
3.4 ผู้รับอนุญาตฯ ยื่น
1) เอกสารสรุปรายละเอียดเลขรับตรวจคาขอ
2) เอกสารตามข้อ 3.1
ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ตรวจสอบความครบถ้วนในเบื้องต้น
3.5 เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารภายใน
7 วันทาการ ผลการตรวจสอบแบ่งออกเป็น
1) กรณีเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ ตลาด สานักยา จะประทับตรา
“ครบถ้วน” และลงชื่อในแบบตรวจสอบ/ประเมินฯ (F-D3-32)
2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา จะประทับตรา
“ไม่ครบถ้ว น” และ ลงชื่อในแบบตรวจสอบ/ประเมินฯ (F-D3-32) พร้อมแจ้งรายการ
เอกสารที่ต้องนามายื่นเพิ่มเติมพร้อมกับรับเอกสารทั้งหมดคืน ผู้รับอนุญาตฯ ต้องมายื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายใน 14 วันทาการ หากผู้รับอนุญาตฯ ไม่มายืนเอกสารเพิ่มเติมภายใน
14 วันทาการหรือมายื่นเอกสารเพิ่มเติมแต่ไม่ครบ ให้ถือว่าเป็นการละทิ้งคาขอฯ เจ้าหน้าที่
กลุ่ ม ก ากั บ ดู แ ลหลั ง ออกสู่ ต ลาด ส านั ก ยา จะออกหนั ง สื อ แจ้ ง เหตุ แ ห่ ง การคื น ค าขอฯ
ให้ผู้รับอนุญาตฯ แต่หากผู้รับอนุญาตฯ มายืนเอกสารเพิ่มเติมภายใน 14 วันทาการและ
เอกสารครบให้ดาเนินการตามข้อ 3.6 ต่อไป
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3.6 เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ออกใบคาสั่งชาระค่าตรวจสอบคาขอ และ
รายการประเมินคาขอฯ คาขอละ 150,000 บาท
3.7 ผู้รับอนุญาตฯ ชาระค่าประเมินคาขอฯ โดยคิดเป็นค่าคาขอละ 150,000 บาทที่ OSSC, เคาน์เตอร์
ธนาคาร หรือช่องทางตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
3.8 เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแ ลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ทาการประเมินคุณภาพของเอกสารภายใน
30 วันทาการ ในกรณีที่มีคาถามหรือข้อสงสัยในคุณภาพของเอกสาร เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด
สานักยา จะทาการประสานผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทน ให้มาชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาภายใน
30 วันทาการ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทน ไม่สามารถชี้แจงได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด เจ้าหน้าที่
กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา จะทาการประเมินคุณภาพของเอกสารเท่าที่มี
3.9 ผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทนมารับผลการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน
ต่างประเทศ ที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา ตามใบนัดหมายให้มารับฟังผลการพิจารณาและผล
การประเมิน คาขอ โดยผลการพิจ ารณามาตรฐานวิธีการในการผลิ ตยาของสถานที่ผ ลิ ตยาในต่างประเทศ
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1) กรณีมีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาที่บังคับใช้ภายในประเทศไทย
เจ้ าหน้ าที่กลุ่ มกากับ ดูแลหลั งออกสู่ตลาด ส านักยาจะออกหนังสื อแจ้งผลการพิจารณา
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศได้ (GMP Clearance
Latter) ให้กับผู้รับอนุญาตฯ
2) กรณีมีมาตรฐานไม่ทัดเทียมกับมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาที่บังคับใช้ภายในประเทศไทย
เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยาจะออกหนังสือแจ้งเหตุในการปฏิเสธคาขอ
หมายเหตุ
1. หลังจากผู้นาสั่งฯ ชาระเงินและออกเลขประเมินคาขอแล้ว จึงจะนับวันถัดจากวันที่รับคาขอเป็น
วันทาการของเจ้าหน้าที่
2. ตามคู่มือประชาชน และกรณีขอคาชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้นาสั่งฯ ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมไม่นับเป็นวัน
ทางานของเจ้าหน้าที่
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ส่วนที่ 4 คาแนะนาเพิ่มเติมในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยา
ของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
1. แบบตรวจสอบ/ประเมิน/ทบทวนเอกสารประกอบการพิจารณามาตรฐานวิธีการ ในการผลิตยาของสถานที่
ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-32)
ผู้ยื่นคาขอกรอกข้อมูลลงในแบบตรวจสอบ/ประเมิน/ทบทวนเอกสารประกอบการพิจารณามาตรฐาน
วิธีการในการผลิ ตยาของสถานที่ผ ลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-32) โดยให้ กรอกข้อมูล ส่ วนที่ 1 พร้อมทั้ง
ใส่เครื่องหมาย √ ในที่ช่อง
มี หรือ ไม่มี* เพื่อจะได้ทราบในเบื้องต้นว่าท่านได้แนบเอกสารใดบ้างเพื่อ
ประกอบการพิจารณา หากมีเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆโปรดระบุ
หมายเหตุ* หากไม่มี ให้ระบุเหตุผลโดยย่อในช่องหมายเหตุ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
2. คาขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-34)
ผู้ยื่นคาขอกรอกข้อมูลลงในแบบคาขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน
ต่างประเทศ (F-D3-34) รายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลของผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
สถานที่ผลิตยาในต่างประเทศที่ ความประสงค์จะขอให้พิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยา และคาขอ
ดังกล่าวเข้าข่ายการตรวจรับรองจากเอกสารที่กาหนด (Documentary Verification) หรือการตรวจประเมิน
สถานที่ผ ลิ ต ยาในต่างประเทศ (On-site GMP inspection) ตามที่กาหนดไว้ในประกาศส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อ ง การพิ จ ารณามาตรฐานวิ ธี ก ารในการผลิ ต ยาของสถานที่ ผ ลิ ต ยาใน
ต่างประเทศ (GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical Manufacturers)
3.รายการยาที่ประสงค์จะขอให้พิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
(F-D3-33)
ผู้ยื่นคาขอกรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์ม รายการยาที่ประสงค์จะขอให้พิจารณามาตรฐานวิธีการในการ
ผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-33) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 รายละเอียดยาที่ประสงค์จะขอให้พิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยา
ในต่างประเทศ โดยให้ระบุทั้งชื่อการค้า (Trade name) และชื่อสามัญ (Generic name)
ส่วนที่ 2 รายละเอียดหมวดการผลิตยาที่ขอรับรอง ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เกี่ยวข้อง โดยหมวด
การผลิตยาที่เลือกต้องสอดคล้องกับหมวดการผลิตยาของรายการยาที่ระบุในส่วนที่ 1 และต้องสอดคล้องกับ
หมวดยาใน GMP Certificate
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4. แบบยืนยันเจตจานงในการยื่นคาขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน
ต่างประเทศ (Declaration of Understanding) (F-D3-80)
เป็นเอกสารหลักฐานสาหรับให้ผู้รับอนุญาตฯลงนามเพื่อรับรองว่า ได้ทาการศึกษารายละเอียดตาม
 ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การพิจารณามาตรฐานวิธีการในการ
ผลิ ตยาของสถานที่ผ ลิ ตยาในต่างประเทศ (GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical
Manufacturers)
 ประกาศสานักยา เรื่อง กาหนดแบบคาขอ แบบหนังสือแจ้งผลการพิจารณา และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
 คู่มื อประชาชน : การพิจ ารณามาตรฐานวิ ธี การในการผลิ ตยาของสถานที่ผ ลิ ต ยาใน
ต่างประเทศ
 คู่มือการขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
มาก่อนที่จะทาการยื่น คาขอ โดยมีจุ ดประสงค์เพื่อให้ ผู้รับอนุญาตฯจัดเตรียมเอกสารได้ถูกต้อง/ครบถ้ว น
สอดคล้องตามประกาศและคู่มือต่าง ๆ ข้างต้น ตั้งแต่ครั้งแรกที่นาเอกสารมายื่น
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5. หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate)
1. ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตฯ ยื่นขอให้ตรวจรับรองจากเอกสารที่กาหนด (Documentary Verification)
ในกรณีต่างๆตามที่ระบุอยู่ในประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การพิจารณามาตรฐาน
วิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical
Manufacturers) ในเรื่องการเตรียมหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate) เพื่อ
ประกอบการพิจารณาฯ ให้ดาเนินการ ดังนี้
 กรณีเข้าข่ายตามประกาศฯ ในข้อ 3.1 ให้ใช้หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา ที่ออก
โดยหน่วยงานกากับดูแลด้านยาของประเทศนั้นๆ หรือที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านยาของประเทศที่ได้รับ
การรับรองเป็น ASEAN Listed Inspection Service
 กรณี เ ข้ า ข่ า ยตามประกาศฯ ในข้ อ 3.2 ให้ ใ ช้ ห นั ง สื อ รั บ รองมาตรฐานวิ ธี ก ารในการผลิ ต ยา
ทีห่ น่วยงานกากับดูแลด้านยาซึ่งเป็นสมาชิก PIC/S เป็นผู้ออกให้
 กรณีเข้าข่ายตามประกาศฯ ในข้อ 3.3 ให้ใช้หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา ที่ออก
โดยหน่วยงานกากับดูแลด้านยาของประเทศนั้นๆ
2. ขั้น ตอนการเตรีย มหนังสื อรั บรองมาตรฐานวิธีการในการผลิ ตยา เพื่อประกอบการพิจารณาฯ
มีจุดสาคัญที่ผู้รับอนุญาตฯ จะต้องพิจารณาในเบื้องต้น ดังนี้
 ตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ วันที่ออก และวันที่หมดอายุให้ถูกต้อง
 รายการผลิตภัณฑ์ยา หรือหมวดการผลิตยาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการ
ผลิตยา ต้องสอดคล้องกับทีผ่ ู้รับอนุญาตฯประสงค์จะขอให้พิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่
ผลิตยาในต่างประเทศ
 ตรวจสอบประเภทของสถานที่ที่รับรองในหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา เช่น
ยาแผนปัจจุบันสาหรับมนุษย์ ยาแผนปัจจุบันสาหรับสัตว์ ยาวิจัยทางคลินิก (IMP) เป็นต้น
 รายละเอียดต่างๆ ในหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา ต้องไม่ขัดแย้งกับเอกสารอื่นๆ
เช่น เอกสารแม่บทสถานที่ผลิตยา รายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา เป็นต้น
 อายุของหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาที่นามายื่นให้พิจารณาฯ ต้องมีอายุไม่น้อย
กว่า 6 เดือน นับแต่วันยื่นคาขอ
ยกเว้น กรณี ที่ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ประสงค์ จะนาหรือสั่ งเข้ ามาในราชอาณาจักร มี สถานที่ ผลิ ตยาใน
ต่างประเทศตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป และอายุหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาไม่เท่ากัน ที่สามารถยอม
ให้อายุของหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศแห่งใดแห่งหนึ่งมีอายุ
ไม่ถึง 6 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคาขอได้ ทั้งนี้ต้องภายใต้เงื่อนไขที่ว่าอายุของหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการ
ผลิตยาจะต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่สานักงานฯ ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของ
สถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP Clearance letter) ให้ แต่หากหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิต
ยาที่นามายื่น ทุกฉบับมีอายุน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นคาขอ จะไม่เข้าข่ายในกรณียกเว้นนี้

28

 กรณี ห นั งสื อรั บ รองมาตรฐานวิธีการในการผลิ ตยาเป็นภาษาท้องถิ่น ไม่ใช่ ภ าษาอังกฤษ ให้
ดาเนินการแปลโดยหน่วยงานของรัฐหรือสถานบันการแปลที่ได้รับการรับรอง เช่น สถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์ ว โรปการ สถานบั นการแปลจากต่ างประเทศ เป็ น ต้ น พร้ อ มทั้ ง ต้ อ งแนบส าเนาหนั ง สื อ รั บ รอง
(Certificate) ของหน่วยงานที่ทาการแปลแนบมาด้วย เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และให้แนบสาเนา
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาฉบับที่เป็นภาษาท้องถิ่นมาด้วยประกอบการพิจารณาด้วย
 กรณีผู้รับอนุญาตฯไม่สามารนาหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาฉบับจริงมายื่นให้
เจ้าหน้าทีพ่ ิจารณาฯได้ สามารถใช้
1) ฉบับที่เป็นสาเนาหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาแทนได้ โดยวิธีการรับรอง
สาเนาหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา การปฏิบัติ ตามมาตรฐาน ต้องผ่านทั้ง
2 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การรับรองสาเนาถูกต้อง (CERTIFIED TRUE COPY) ของ GMP Certificate โดย
หน่วยงานรัฐของประเทศที่สถานที่ผลิตยานั้นตั้งอยู่ (อ้างอิงจาก ระเบียบกระทรวงการ
ต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.2539)
การยื่นเรื่องให้รับรองต้องมีเอกสารต้นฉบับพร้อมถ่ายสาเนาอีก 1 ชุด หากต้อง
มากกว่า 1 ชุด ก็ ส ามารถกระท าได้ โดยช าระค่า ธรรมเนีย มที่ห น่ว ยงานนั้ นจัด เก็ บ
เพิ่มเติม โดยให้ยื่นคาร้องขอตามแบบที่กาหนดต่อส่วนราชการของประเทศที่สถานที่
ผลิตยานั้นตั้งอยู่
(2) การรับรองลายมือชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศที่สถานที่ผลิตยานั้นตั้งอยู่
(ตัวอย่างอ้างอิงจากเว็บไซต์สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส)
การรับรองลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามในเอกสาร สถานเอกอัครราชทูตฯ จะ
รับรองเอกสารที่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของกระทรวงการต่างประเทศที่สถานที่
ผลิตยานั้นตั้งอยู่ หรือโนตารีปับลิก (Notary Public) หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้เป็นผู้มีอานาจรับรองเอกสารตามกฎหมายเท่านั้น เอกสารที่นามารับรอง
อาทิ หนังสือทะเบียนการค้า ใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า ใบกากับราคาสินค้า หนังสือ
มอบอานาจในนามบริษัท เอกสารการค้าต่าง ๆ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรอง
เฉพาะลายมือชื่อ และไม่รับรองข้อความใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสาร
ทั้งนี้ ขั้นตอนการรับรองสาเนาเอกสารดังกล่าว จะมีขั้นตอนหลักเหมือนกัน แต่
อาจมีการดาเนินการในรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละประเทศ ซึ่งผู้ผลิตยา
ในต่างประเทศและผู้นาหรือสั่งยาฯ ควรศึกษาข้อปฏิบัติเฉพาะ รวมถึงการขอคาร้องขอ
นิติกรณ์ (LEGALIZATION APPLICATION) ของสถานเอกอัคราชทูตไทยในแต่ละ
ประเทศด้วย
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หรือ
2) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of Pharmaceutical Product : CPP) ฉบับจริงของ
ยาที่ขอรั บ รองแทนได้ แต่ห ากไม่สามารถนาหนังสื อรับรองผลิ ตภัณฑ์ฉบับจริงมายื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้ ให้ผู้รับอนุญาตฯดาเนินการเช่นเดียวกันกับ กรณีการยื่นคาขอโดย
ใช้สาเนาหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา
ทั้งนี้ เอกสารที่นามาใช้ยื่นแทนหนั งสื อรั บรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาฉบับจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า
6 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคาขอด้วยเช่นกัน
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6. รายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Inspection Report) และแผนการ
แก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action and Preventive Action) ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐที่
ตรวจประเมิน
1. ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตฯ ยื่นขอให้ตรวจรับรองจากเอกสารที่กาหนด (Documentary Verification)
ในกรณีต่างๆตามที่ระบุอยู่ในประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การพิจารณามาตรฐาน
วิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical
Manufacturers) ในเรื่องการเตรียมรายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา และแผนการ
แก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อประกอบการพิจารณาฯ ให้ดาเนินการ ดังนี้
 กรณีเข้าข่ายตามประกาศฯ ในข้อ 3.1 และข้อ 3.3 ให้ใช้รายงานการตรวจประเมินมาตรฐาน
วิธีการในการผลิตยา ที่ตรวจและออกโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านยาของประเทศนั้นๆ รวมถึงหน่วยงาน
ดังกล่าว ต้องเป็นผู้รับแผนการแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้ผลิตในต่างประเทศด้วย
 กรณีเข้าข่ายตามประกาศฯ ในข้อ 3.2 ให้ใช้รายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการ
ผลิตยา ที่ตรวจและออกโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านยาซึ่งเป็นสมาชิก PIC/S รวมถึงหน่วยงานดังกล่าว ต้อง
เป็นผู้รับแผนการแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้ผลิตในต่างประเทศด้วย
2. ขั้นตอนการเตรียมรายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา และแผนการแก้ไข
ข้อบกพร่อง เพื่อประกอบการพิจารณาฯ มีจุดสาคัญที่ผู้รับอนุญาตฯ จะต้องพิจารณาในเบื้องต้น ดังนี้
 ต้องเป็นรายงานการตรวจประเมินฯฉบับเต็ม (Full GMP Inspection Report) และเป็นปัจจุบัน
โดยไม่เป็นเอกสารที่สรุป ย่อ หรือปกปิดข้อความส่วนใดส่วนหนึ่ง
 ชื่อ ที่อยู่ วันที่ที่ทาการตรวจประเมิน ขอบข่ายที่ทาการตรวจ ที่ระบุอยู่ในรายงานการตรวจ
ประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Inspection Report) ต้องครอบคลุมและสอดคล้องกับ
รายละเอียดในเอกสารอื่นๆ ที่ยื่น เช่น GMP Certificate
 กรณีเป็นภาษาท้องถิ่น ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ดาเนินการแปลโดย
- หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลด้ า นยาของประเทศนั้ นๆ ที่ เป็ นผู้ ออกรายงานการตรวจประเมิ น
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยา และเป็นผู้รับแผนการแก้ไขข้อบกพร่องฯ ให้แก่ผู้ผลิตยาในต่างประเทศ หรือ
- ผู้ผลิตยาในต่างประเทศเป็นผู้แปลเอง โดยต้องผ่านการรับรองการแปลจากหน่วยงานกากับ
ดูแลด้านยาของประเทศนั้นๆ ที่เป็นผู้ที่ออกรายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาและเป็น
ผู้รับแผนการแก้ไขข้อบกพร่องฯ ให้ให้แก่ผู้ผลิตยาในต่างประเทศ หรือ
- สถานบันการแปลที่ได้รับการรับรอง เช่น สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ สถานบัน
การแปลจากต่างประเทศ เป็นต้น พร้อมทั้งแนบสาเนาหนังสือรับรอง (Certificate) ของหน่วยงานที่ทาการ
แปลภาษามาด้วย เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
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และขอให้แนบสาเนารายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา และแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง
ฉบับที่เป็นภาษาท้องถิ่นมาประกอบการพิจารณาด้วย
 กรณีผู้ผลิตในต่างประเทศประสงค์จะส่งรายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา
และแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง มาให้สานักงานฯ โดยตรง สามารถทาได้ คือ
1) ส่งผ่านทาง E-Mail: gmp_accredit@fda.moph.go.th โดยระบุรายละเอียดว่า
หัวข้อ : ให้เขียนว่า GMP Inspection Report of…(ชื่อผู้ผลิตยาในต่างประเทศ)
เนื้อหาในอีเมล : ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตในต่างประเทศ และชื่อผู้รับอนุญาตฯ
พร้อมทั้งชื่อและเบอร์โทรผู้ที่สามารถติดต่อได้ หรือ
2) ส่งเป็น Hard Copy มาที่
To:
Address:

Director of Bureau of Drug Control
Post-Marketing Control Division
(GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical Manufacturers)
Bureau of Drug Control
Food and Drug Administration (Thai FDA)
Ministry of Public Health
88/24 Tiwanon Road, Nonthaburi 11000, Thailand

หมายเหตุ: ให้ผู้รับอนุญาตฯ ระบุในช่องหมายเหตุของฟอร์ม F-D3-32 ว่าส่งเอกสารตรงให้สานักงานฯ
เมื่อวันที่เท่าไรและเอกสารนี้ต้องได้รับก่อนวันยื่นคาขอฯ
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7. เอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตยาในต่างประเทศและผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรที่
เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต สถานที่ผลิต และการประกันคุณภาพ ที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพ ประสิทธิผลของยา และความปลอดภัยของยา (GMP Agreement or Quality Agreement)
เอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ ผ ลิตยาในต่างประเทศและผู้ รับอนุญาตนาหรือสั่ งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจั กร ที่ เกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงของกระบวนการผลิ ต สถานที่ผ ลิ ต และการประกั นคุ ณภาพ
ที่มี ผ ลกระทบต่ อ คุณ ภาพ ประสิ ท ธิผ ล และความปลอดภัย ของยา (GMP Agreement หรือ Quality
Agreement) เป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินใช้ สาหรับพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
ผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรกับผู้ผลิตยาในต่างประเทศ โดยต้องมีการกาหนดเงื่อนไข
ข้อตกลง หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรสามารถศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และ
ข้อกาหนดเกี่ยวกั บการจัดทาสั ญญาหรื อข้อตกลงได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนด
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ หลั ก เกณฑ์แ ละวิธีก ารในการผลิ ต ยาแผนปัจ จุบัน และแก้ ไขเพิ่ม เติ มหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๙ และ PIC/S GUIDE TO GOOD
MANUFACTURING PRACTICE FOR MEDICINAL PRODUCTS: CHAPTER 7 – CONTRACT
MANUFACTURE AND ANALYSIS
ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของข้อตกลงด้านคุณภาพระหว่างผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรกับผู้ผลิตยาในต่างประเทศ ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวอาจประกอบด้วยหัวข้อและรายละเอียดของ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ผลิตยาในต่างประเทศและผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรกาหนดบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น
1.

บทนา (Introduction)
 ประวัติความเป็นมาผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร รายละเอียด
ลักษณะของธุรกิจและกิจกรรมที่ทา เช่น การนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร การบรรจุหีบห่อทุติยภูมิ
(Re-packing,
Labeling) จั ด เก็ บ (Storage) และจั ด ส่ ง /จั ด จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป (Logistics,
Distribution)
 ประวัติความเป็นมาของผู้ผลิตยาในต่างประเทศ รายละเอียด ลักษณะของธุรกิจและ
กิจกรรมที่ทา เช่น การผลิต (Manufacturer) บรรจุหีบห่อปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ (Primary, Secondary Packing)
การควบคุณภาพ (Quality Control) และ การปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป (Release of Finished
Products)
 วัตถุประสงค์ของเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตยาในต่างประเทศและผู้รับอนุญาต
นาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร (Objective)
 ขอบเขตของการจั ด ท าเอกสารข้ อ ตกลงระหว่ า งผู้ ผ ลิ ต ยาในต่ า งประเทศและ
ผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร (Scope)
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2.
นิ ย ามหรื อ ค าจั ด กั ด ความ (Definitions) ควรระบุ นิ ย ามหรื อ ความหมายของค าศั พ ท์
เฉพาะที่นามาใช้ในเอกสารข้อตกลงคุณภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน เช่น
 ข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Agreement or Quality
Agreement)
 สถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (Manufacturing Site)
 กระบวนการผลิต (Production Process)
 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change Control)
 ความไม่สอดคล้อง ความเบี่ยงเบน และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด (Deviation
หรือ Non-conformances and Out of Specification (OOS))
 คุณภาพยา (Drug Quality)
 ความปลอดภัยของยา (Drug Safety)
 ประสิทธิผลของยา (Drug Effectiveness)
 ข้อร้องเรียน (Complaints)
 การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Product Recall)
รวมทั้งนิยามหรือคาจัดกัดความอื่นที่เกี่ยวข้อกับข้อตกลงนี้
3.
ข้อตกลงเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาของผู้ผลิตยาในต่างประเทศ
ที่ใช้ในการผลิตยาที่จะนาสั่งฯ (Good Manufacturing Practice Standard) เช่น
 กฎระเบียบ/กฎหมายที่บังคับใช้ในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
(Regulations / Laws Governing Medicinal Products in Overseas Pharmaceutical Manufacturer)
 มาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Standard, PIC/S, ISO)
4.
ข้อ ตกลงเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของวั ต ถุ ตั้ง ต้ น ตั ว ยาส าคัญ ส่ ว นประกอบอื่น ๆในต ารั บ และ
วัสดุการบรรจุ (Quality of Raw Materials (Drug Substance/Active Ingredients, Inactive Ingredients and
Packaging Materials) เช่น
 ข้อกาหนดของวัตถุตั้งต้น ตัวยาสาคัญ ส่วนประกอบอื่นในตารับ และวัสดุการบรรจุ
(Specification)
 การกาหนดผู้ส่งมอบวัตถุตั้งต้น และวัสดุการบรรจุ (Approved Vender หรือ
Supplier Lists)
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5.
ข้อตกลงเกี่ย วกับ สถานที่ผ ลิ ต (Manufacturer) บรรจุหี บห่อปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ (Primary,
Secondary Packing) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
(Release of Finished Product)
6.
ข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุมัติและการพิมพ์ข้อความบนวัสดุสาหรับการบรรจุ (Approval of
Printed Packaging Materials) เช่น
 ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติและการพิมพ์ข้อความลงบนวัสดุสาหรับการบรรจุปฐมภูมิ
ฉลาก และเอกสารกากับยา
7.

ข้อตกลงเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis)

8.
ข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการรับรองผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นการผลิต (Responsibility
for Batch Certification of the (Packed) Drug Product)
9.
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาวะในการจั ดเก็ บ และขนส่ งผลิ ตภั ณฑ์ ยาส าเร็ จรู ป (Storage and
Transportation) เช่น
 สภาวะในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยาสาเร็จรูปที่สถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
 สภาวะในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยาสาเร็จรูปที่สถานที่ผลิตยาในราชอาณาจักร
 สภาวะในการขนส่งผลิต ผลิตภัณฑ์ยาสาเร็จรูป จากสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
มายังสถานทีน่ าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
 การติดตามสภาวะในการขนส่ งผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ยาส าเร็จรูปจากสถานที่ผลิตยาใน
ต่างประเทศมายังสถานที่นาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
10. ข้อตกลงเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างอ้างอิงและตัวอย่างเก็บกัน (Retention of
Reference Samples and Documentation)
11.

ข้อตกลงเกี่ยวกับการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Quality Reviews)

12.

ข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลด้านความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (Stability Investigation)

13. ข้อตกลงเกี่ย วกับ การเปลี่ ยนแปลงที่ ผู้ ผ ลิ ตยาในต่ างประเทศต้องแจ้งผู้ นาสั่ งฯ (Change
Control) ได้แก่
 สถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (Manufacturing site)
 กระบวนการผลิต (Production process)
 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
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 ข้อกาหนดมาตรฐาน (Specification)
 ผู้ส่งมอบวัตถุตั้งต้น (Vender and Supplier)
 เอกสารหลักเกี่ยวข้องกับการผลิต (Major Manufacturing Documentation) เช่น
โปรโตคอลและรายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ (Process Validation Protocol and
Report) สูตรการผลิตและคาแนะนากระบวนการผลิต (Master Formula) บันทึกกระบวนการผลิตและ
วิเคราะห์ (Batch Processing Record (BPR) and Batch Analysis Record (BAR))
14.

ข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งระดับความรุนแรงของความเบี่ยงเบน (Deviation Classification)
 การแบ่งประเภทของความเบี่ยงเบนหรือข้อบกพร่อง (Classification)
 การดาเนินการกับความเบี่ยงเบนและผลการดาเนินการ (Deviation Action and

Reporting)
15. ข้อตกลงเกี่ยวกับความเบี่ยงเบนไปจากข้อกาหนด การรายงานและจัดการกับความเบี่ยงเบน
(Out of Specification (OOS) and Deviations Management and Reporting)
16.

ข้อตกลงเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่ผลิตยา (Site Inspection)
 ผู้รับอนุญาตฯ ต้องสามารถเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศได้
 กรณีพบข้อบกพร่องร้ายแรง (Critical Deficiency) จากการตรวจประเมินโดย
หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แลด้ านยาของประเทศที่ ส ถานที่ ผ ลิ ตยานั้ นตั้ งอยู่ ผู้ ผ ลิ ตยาในต่ างประเทศต้ องแจ้ งแก่
ผู้รับอนุญาตฯ
17. ข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา
18. ข้อ ตกลงเกี่ย วกับ การรั ก ษาความลั บ ระหว่า งผู้ รั บอนุญ าตฯ กับ ผู้ ผ ลิ ตยาในต่า งประเทศ
(Confidentiality)
19.
Agreement)

ระยะเวลาที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ (Duration of the GMP Agreement / the Quality

 วัน ที่ข้อตกลงนี้ มี ผ ลบังคับใช้ (Effective Date) เช่น นับตั้งแต่วันที่ล งนามใน
ข้อตกลง หรือนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้นาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
 ระยะเวลาหรือวันที่ข้อตกลงนี้สิ้นสุด (Duration or Termination Date) เช่น อาจ
กาหนดทั่ ว ไปว่า มิได้ก าหนดวั น สิ้ น สุ ด (unspecified date) ตลอดเวลาที่มีการนาหรือ สั่ งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร หรือขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน
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 การแก้ ไ ข/การเปลี่ ย นแปลงข้ อ ตกลง (Modifications and Changes) เช่ น
การแก้ไขรายละเอียดในข้อตกลงให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิธีการในการผลิตฉบับปัจจุบัน (Current GMP
Standard)
20.

ผู้ที่สามารถติดต่อได้ของผู้รับอนุญาตฯ กับผู้ผลิตยาในต่างประเทศ (Contact Persons)

21.

การลงนามในข้อตกลง (Agreement Signing)

หมายเหตุ 1. รายละเอียดเนื้อหาที่ระบุข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างรายละเอียดพื้นฐานที่ควรระบุในเอกสาร
ข้อตกลงด้านคุณภาพ ผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรและผู้ผลิตยาในต่างประเทศสามารถ
เพิ่มเติมรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ และสามารถนาเสนอข้อมูลในรูปแบบ
(format) ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าเหมาะสมได้ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยามิได้กาหนดรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งเป็นการเฉพาะ หากมีรายละเอียดที่เพียงพอที่ระบุบทบาท อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคู่สัญญาใน
การกิจ กรรมต่าง ๆ เกี่ย วกับคุณภาพผลิ ตภัณฑ์ และสามารถรับประกันได้ว่า ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจ
กระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะนาเข้า ผู้รับอนุญาตฯ จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว จาก
ผู้ผลิตยาในต่างประเทศหรือคู่สัญญาที่ทาข้อตกลงต่อกันเพื่อเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิจารณาดาเนินการต่อไป
2. ในกรณีที่ไม่มีกิจกรรมใดระหว่างการนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรกับการผลิต อาจระบุ
ว่าไม่เกี่ยวข้องในหัวข้อนั้น ๆ ได้ (Not Applicable: NA)
3. ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรไม่สามารถจัดทาเอกสารข้อตกลงกับ
ผู้ผลิตยาในต่างประเทศได้โดยตรง อาจพิจารณาจัดทาเอกสารข้อตกลงด้านคุณภาพในลักษณะดังต่อไปนี้
3.1 กรณีผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรนาเข้ายาจากตัวแทนผู้จัดจาหน่ายใน
ต่างประเทศ(Distributor) ให้ทาเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรกับ
ตัวแทนผู้จัดจาหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งในข้อตกลงต้องระบุถึงรายละเอียดของกิจกรรมที่ทาร่วมกันระหว่าง
ผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร กับตัวแทนผู้จัดจาหน่ายและผู้ผลิตยาในต่างประเทศ โดย
แสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต สถานที่ผลิต
และการประกันคุณภาพที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา หรือกิจกรรม
อื่ น ๆ ที่ ก ระทบต่ อ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าที่ จ ะน าหรื อ สั่ ง เข้ า มาในราชอาณาจั ก ร ทั้ ง นี้ โดยหลั ก การ
ผู้ รั บ อนุ ญ าตน าหรื อ สั่ งยาเข้ า มาในราชอาณาจั ก รต้ องมั่ น ใจว่ ามี ค วามเชื่อ มโยงระหว่ า งผู้ จั ดจ าหน่ า ยใน
ต่ า งประเทศกั บ ผู้ ผ ลิ ต ยาในต่ า งประเทศที่ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยจั ด หายาให้ กั บ ผู้ รั บ อนุ ญ าตน าหรื อ สั่ ง ยาเข้ า มา
ในราชอาณาจั ก ร และหากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ก ระทบต่ อ คุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย และ/หรื อ ประสิ ท ธิ ผ ล
ของผลิ ตภัณฑ์ย าที่น าหรื อสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ ผ ลิตยาในต่างประเทศ และ/หรือผู้ จัดจาหน่าย
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ผลิตภัณฑ์ยาในต่างประเทศ ต้องแจ้ งข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ
แจ้งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาต่อไป
3.2 กรณีผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นบริษัทสาขาหรือบริษัทสาขาย่อย
ของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตยาหรือผู้จัดจาหน่ายยาในต่างประเทศ ให้ จัดทาเอกสารข้อตกลงระหว่างบริษัท สาขา/
บริษัทสาขาย่อยในประเทศไทยกับบริษัท ผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่ายยาในต่างประเทศ เนื่องจากแต่ละบริษัทฯ
ต่างเป็นนิติบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศนั้น
อย่างไรก็ตาม กรณีที่บริษัทสาขาหรือบริษัทสาขาย่อยไม่สามารถจัดทาข้อตกลงด้านคุณภาพกับ
บริษัทผู้ผลิตยาในต่างประเทศได้โดยตรง แต่มีข้อตกลงด้านคุณภาพที่ทากับบริษัทที่เป็นสานักงานใหญ่แทน
ต้องมีการยื นยั น หรื อรับ รองว่า บริษัทสานั กงานใหญ่มีอานาจกากับดูแลบริษัทที่เป็นผู้ ผลิ ต และทาหน้าที่
รับผิดชอบในส่วนของผู้ผลิต แทน
3.3 กรณีผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นบริษัทสาขาหรือบริษัทสาขาย่อย
ของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่ายยาในต่างประเทศ และบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่ายยาในต่างประเทศ
มีการจ้างบริษัทอื่น ในการทากิจ กรรมการผลิ ตยาบางอย่าง หรือจ้างบริษัทอื่นทาการปล่อยผ่านผลิ ตภัณฑ์
ให้ จั ด ท าเอกสารข้ อ ตกลงระหว่ า งบริ ษั ท สาขาหรื อ บริ ษั ท สาขาย่ อ ยในประเทศไทยกั บ บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต หรื อ
ผู้ จั ด จ าหน่ า ยยาในต่า งประเทศ ซึ่ งในข้อ ตกลงต้ องระบุ ถึง รายละเอี ยดของกิจกรรมที่ ทาร่ ว มกันระหว่า ง
ผู้รับอนุญาตฯ ซึ่งเป็นบริษัทสาขาย่อยในประเทศไทย กับผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่ายในต่างประเทศ และบริษัทที่
รับช่วงทากิจกรรมการผลิต (contracted manufacturing activities) ให้กับผู้ผลิตยาหรือผู้จัดจาหน่ายยา
ในต่างประเทศ โดยแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ
ผลิต สถานที่ผลิต การประกันคุณภาพ และ/หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพอื่น ที่
อาจกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิผ ล และความปลอดภัยของยา ผู้ รับอนุญาตฯ ซึ่งเป็นบริษัทสาขาย่อ ยใน
ประเทศไทยต้องได้รั บ การแจ้ งข้อมูล ที่เกี่ย วข้องผ่ านทางผู้ ผ ลิ ตหรือ ผู้ จัดจาหน่ายยาในต่างประเทศที่เป็น
คู่สัญญาในข้อตกลงด้านคุณภาพ ซึ่งอาจได้รับการแจ้งข้อมูลมาจากบริษัทที่รับช่วงทากิจกรรมการผลิตอีกต่อ
หนึ่ง ในกรณีที่เกิดปั ญหาด้านคุณภาพยามาจากส่วนกิจกรรมการผลิ ต ของผู้ รับช่วงการผลิต (contracted
manufacturer) เพื่อแจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาต่อไป
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตระหนักว่า การจัดทาข้อตกลงด้านคุณภาพระหว่างผู้รับ
อนุ ญาตนาหรือสั่ งยาเข้าในราชอาณาจั กรและผู้ ผ ลิตหรือผู้จัดจาหน่ายยาในต่างประเทศ อาจมีลั กษณะที่
แตกต่างไปจากตัว อย่ างและคาอธิบายที่น าเสนอข้างต้น ดังนั้น กรณีที่ผู้ รับอนุญาตนาหรือสั่ งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดทาข้อตกลงด้านคุณภาพ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
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เจ้าหน้าที่กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สานักยา
ณ ศูนย์ให้คาปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพอาคาร 6 ชั้น 5
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : (+66) 02 590 7623 (ในวันและเวลาราชการ)
โทรสาร : (+66) 02 591 8489
อีเมล์ :

gmp_accredit@fda.moph.go.th

-----------------------------------------------------------------------------------
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8. เอกสารข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา (Site Master File) ฉบับปัจจุบันตามแบบตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
เป็นเอกสารที่แสดงถึงภาพรวมของสถานที่ผลิตยาโดยสังเขปเกี่ยวกับบริเวณสถานที่ผลิต หมวดการผลิต
ระบบสนับสนุนการผลิต และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ข้อมูลแม่บทของสถานที่ผลิตยา ให้ระบุตามหัวข้อที่ระบุอยู่
ในแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา (Site Master File) (F-D3-35)
การกรอกแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา (Site Master File)
(F-D3-35) ให้ ผู้ ยื่นคาขอกรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน พร้อมทั้งใส่ เครื่องหมาย  ลงในที่ช่อง
มี
หรือ
ไม่มี* เพื่อจะได้ทราบในเบื้องต้นว่าท่านได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาครบถ้วนหรือไม่
โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 9 หัวข้อหลัก ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ผลิต (General Information on the Manufacturer)
2. การบริหารจัดการระบบคุณภาพ (Quality Management System of the Manufacturer)
3. บุคลากร (Personnel)
4. อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ (Premises and Equipment)
5. ระบบเอกสาร (Documentation)
6. การดาเนินการผลิต (Production)
7. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
8. การกระจายยา ข้อร้องเรียน ข้อบกพร้องของผลิตภัณฑ์ และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Distribution,
Complaints, Product Defects and Recalls)
9. การตรวจสอบตนเอง (Self-Inspection)
หมายเหตุ* หากไม่มี ให้ระบุเหตุผลโดยย่อในช่องหมายเหตุ และชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม

