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ค ำน ำ 
 

คู่มือฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เรื่อง การพิจารณา
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP Clearance of Overseas 
Pharmaceutical Manufacturers) เพื่อให้ผู้มีความประสงค์จะน าหรือสั่งยาฯ เข้ามาในราชอาณาจักรมี
ความเข้าใจชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในการเตรียมเอกสารเพื่อขอให้พิจารณามาตรฐาน
วิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศเพ่ือประกอบการขอขึ้นทะเบียนต ารับยาที่น าหรือสั่ง
เข้ามาในราชอาณาจักร หรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศในทะเบียนต ารับ 

ดังนั้น ผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร  สามารถใช้คู่มือฉบับนี้ ใน
การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประกอบการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยา
ของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศต่อไป 

 
 

 
 

            กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด 

                                                                 ส านกัยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

               กระทรวงสาธารณสุข           

        มิถุนายน  2560 
                                                                                                                            



สารบัญ 
 

 
 
ค าน า 
ส่วนที่ 1  ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ 2  แผนผังแสดงขั้นตอนการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ 

ผลิตยาในต่างประเทศ  
ส่วนที่ 3  ขั้นตอนการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ 
ส่วนที่ 4  ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรอง

มาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ 
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ส่วนที่ 1 ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ     
มี 2 ประกาศ ดังนี้ 

1. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยา
ของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical 
Manufacturers) 

2. ประกาศส านักยา เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ แบบหนังสือแจ้งผลการพิจารณา และเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ 
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ส่วนที่  2 แผนผังแสดงขั้นตอนการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยา                

ในต่างประเทศ  

แบ่งการตรวจรับรองจากเอกสารที่ก าหนด (Documentary Verification) ตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน

ต่างประเทศ (GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical Manufacturers) เป็นกรณีต่างๆ ดังนี้ 

 
1. กรณีมีหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate) ออกให้แก่สถานที่ผลิตยาที่

ตั้งอยู่ในประเทศที่หน่วยงานก ากับดูแลด้านยาซึ่งเป็นผู้ออก Certificate ดังกล่าว เป็นสมาชิก PIC/S 
หรือ Certificate ของ GMP ที่ออกโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านยาของประเทศที่ได้รับการรับรองเป็น 
ASEAN Listed Inspection Service ให้แก่สถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น  
(กรณีข้อ 3.1 ตามประกาศฯ) 

2. กรณีมีหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate)  ออกโดยหน่วยงานก ากับดูแล
ด้านยาซึ่งเป็นสมาชิก PIC/S ให้แก่สถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยู่ในประเทศซึ่งหน่วยงานก ากับดูแลด้านยา
ของประเทศนั้นไมเ่ป็นสมาชิก 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
ตั้งอยู่ในประเทศที่หน่วยงานก ากับดูแลด้านยาซึ่งเป็นผู้ออก Certificate ดังกล่าว เป็นสมาชิก PIC/S หรือ 
Certificate ของ GMP ที่ออกโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านยาของประเทศที่ได้รับการรับรองเป็น ASEAN 
Listed Inspection Service ให้แก่สถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น  
(กรณีข้อ 3.1 ตามประกาศฯ) 

ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา   

ณ ศูนย์ให้ค าปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพอาคาร 6 ชั้น 5 

 

ยื่นเอกสารสรุปรายละเอียดเลขรับตรวจค าขอ  

และเอกสารตามประกาศฯ ข้อ 3.1  

 

ช าระค่าตรวจสอบค าขอ 1,000 บาท 
ท่ี OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือช่องทางอื่น 

 

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ภายใน 30 นาที 

 

ครบ 

 

ประทับตราข้อความไมค่รบถ้วนและลงชื่อในแบบตรวจสอบ

ความครบถ้วนของเอกสาร 

พร้อมแจ้งรายการเอกสารท่ีต้องน ามายื่นเพิ่มเติม 

 

ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วน

ภายใน 7 วันท าการ 

 

ยื่นไม่ครบ/ไม่มายื่นเอกสารเพ่ิมเติม

ภายใน 7 วันท าการ 

 

ออกหนังสือแจ้งเหตุในการคืนค าขอ 

 

ไม่ครบ 

 

ประทับตราข้อความครบถ้วน และ 

ลงชื่อในแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 

 

ออกใบสั่งช าระค่าประเมินค าขอ 

และรายการประเมินค าขอ  

 

ผู้น าสั่งฯ 

ผู้น าสั่งฯ 

เจ้าหน้าที่ Post ยา 

ขั้นตอนการยื่นค าขอฯ  
  

เจ้าหน้าที่ Post ยา 
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A + B = ไม่เกิน 

30 วันท าการ 

(นับวันถัดจาก

วันที่รับค าขอ) 

ช าระค่าประเมินค าขอ 5,000 บาท 

ที่ OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือช่องทางอื่น 

 

เจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพของเอกสารภายใน 10 วันท าการ 

 

มีข้อสงสัยในคุณภาพของเอกสาร 

 

ขอค าชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา 

 

ผู้น าส่ังฯ มาชี้แจงเพิ่มเติม 
ภายใน 5 วันท าการ 

 

ผู้น าส่ังฯ ไมม่าชี้แจงเพิ่มเติม 
ภายใน 5 วันท าการ 

 

เจ้าหน้าที่พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่มี 

 

มาตรฐานทัดเทียม 

 

ออกหนังสือแจ้งเหตุในการปฏิเสธค าขอ 

 

มาตรฐานไม่ทัดเทียม 

 

ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณามาตรฐานวิธีการ
ในการผลิตยาของสถานท่ีผลิตยาในต่างประเทศ  

(GMP Clearance Letter)  

 

มารับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
ที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาดชั้น 6 ตึกเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

 

A 

B 

หมายเหตุ  หลังจากผู้น าสั่งฯ ช าระเงินและออกเลขประเมินค าขอแล้ว จึงจะนับวันถัดจากวันที่รับค าขอเป็นวันท าการของเจ้าหน้าที่       
              ตามคู่มือประชาชน และกรณีขอค าชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้น าสั่งฯ ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมไม่นับเป็นวันท างานของเจ้าหน้าท่ี  

 

ผู้น าสั่งฯ 

เจ้าหน้าที่ Post ยา 

ผู้น าสั่งฯ 

ผู้น าสั่งฯ 

 ขั้นตอนการยื่นค าขอฯ (ต่อ) 
  

เจ้าหน้าที่ Post ยา 
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2. กรณีมีหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate) ออกโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้าน
ยาซึ่งเป็นสมาชิก PIC/S ให้แก่สถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยู่ในประเทศซึ่งหน่วยงานก ากับดูแลด้านยาของประเทศนั้น
ไม่เป็นสมาชิก PIC/S (Certified by PIC/S)  
(กรณีข้อ 3.2 ตามประกาศฯ) 

ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา   

ณ ศูนย์ให้ค าปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพอาคาร 6 ชั้น 5 

 

ยื่นเอกสารสรุปรายละเอียดเลขรับตรวจค าขอ  

และเอกสารตามประกาศฯ ข้อ 3.2  

 

ช าระค่าตรวจสอบค าขอ 1,000 บาท 

ที่ OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือช่องทางอื่น 

 

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ภายใน 30 นาที 

 

ครบ 

 

ประทับตราข้อความไมค่รบถ้วนและลงชื่อในแบบตรวจสอบ

ความครบถ้วนของเอกสาร 

พร้อมแจ้งรายการเอกสารที่ต้องน ามายื่นเพิ่มเติม 

 

ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วน

ภายใน 7 วันท าการ 

 

ยื่นไม่ครบ/ไม่มายื่นเอกสารเพ่ิมเติม

ภายใน 7 วันท าการ 

 

ออกหนังสือแจ้งเหตุในการคืนค าขอ 

 

ไม่ครบ 

 

ประทับตราข้อความครบถ้วน และ 

ลงชื่อในแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 

 

ออกใบสั่งช าระค่าประเมินค าขอ 

และรายการประเมินค าขอ  

 

ผู้น าสั่งฯ 

ผู้น าสั่งฯ 

เจ้าหน้าที่ Post ยา 

ขั้นตอนการยื่นค าขอฯ  

  

เจ้าหน้าที่ Post ยา 
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B 

A + B = ไม่เกิน 

45 วันท าการ 

(นับวันถัดจาก

วันที่รับค าขอ) 

ช าระค่าประเมินค าขอ 10,000 บาท 

ที่ OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือช่องทางอื่น 

 

เจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพของเอกสารภายใน 15 วันท าการ 

 

มีข้อสงสัยในคุณภาพของเอกสาร 

 

ขอค าชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา 

 

ผู้น าส่ังฯ มาชี้แจงเพิ่มเติม 

ภายใน 10 วันท าการ 

ผู้น าส่ังฯ ไมม่าชี้แจงเพิ่มเติม 

ภายใน 10 วันท าการ 

เจ้าหน้าที่พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่มี 

 

มาตรฐานทัดเทียม 

 

ออกหนังสือแจ้งเหตุในการปฏิเสธค าขอ 

 

มาตรฐานไม่ทัดเทียม 

 

ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณามาตรฐานวิธีการ

ในการผลิตยาของสถานท่ีผลิตยาในต่างประเทศ  

(GMP Clearance Letter)  

มารับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

ที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาดชั้น 6 ตึกเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

 

A 

ผู้น าสั่งฯ 

เจ้าหน้าที่ Post ยา 

ผู้น าสั่งฯ 

ผู้น าสั่งฯ 

 ขั้นตอนการยื่นค าขอฯ (ต่อ) 

  

เจ้าหน้าที่ Post ยา 

หมายเหตุ  หลังจากผู้น าสั่งฯ ช าระเงินและออกเลขประเมินค าขอแล้ว จึงจะนับวันถัดจากวันที่รับค าขอเป็นวันท าการของเจ้าหน้าที่       
              ตามคู่มือประชาชน และกรณีขอค าชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้น าสั่งฯ ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมไม่นับเป็นวันท างานของเจ้าหน้าท่ี  
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3. กรณีสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศที่ไม่เข้าข่ายได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา ตามที่ระบุ
ในข้อ 3.1 และ 3.2 ตามประกาศฯ (NON-PIC/S)   
(กรณีข้อ 3.3 ตามประกาศฯ) 

ติดต่อเจ้าหน้าท่ีกลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา   

ณ ศูนย์ให้ค าปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพอาคาร 6 ชั้น 5 

 

ยื่นเอกสารสรุปรายละเอียดเลขรับตรวจค าขอ  

และเอกสารตามประกาศฯ ข้อ 3.3  

 

ช าระค่าตรวจสอบค าขอ 1,000 บาท 

ที่ OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือช่องทางอื่น 

 

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ภายใน 7 วันท าการ 

 

ครบ 

 

ประทับตราข้อความไมค่รบถ้วนและลงชื่อในแบบตรวจสอบ

ความครบถ้วนของเอกสาร 

พร้อมแจ้งรายการเอกสารที่ต้องน ามายื่นเพิ่มเติม 

 

ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วน

ภายใน 14 วันท าการ 

 

ยื่นไม่ครบ/ไม่มายื่นเอกสารเพ่ิมเติม

ภายใน 14 วันท าการ 

 

ออกหนังสือแจ้งเหตุในการคืนค าขอ 

 

ไม่ครบ 

 

ประทับตราข้อความครบถ้วน และ 

ลงชื่อในแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 

 

ออกใบสั่งช าระค่าประเมินค าขอ 

และรายการประเมินค าขอ  

 

ผู้น าสั่งฯ 

ผู้น าสั่งฯ 

เจ้าหน้าที่ Post ยา 

ขั้นตอนการยื่นค าขอฯ  

  

เจ้าหน้าที่ Post ยา 
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A + B = ไม่เกิน 

90 วันท าการ 

(นับวันถัดจาก

วันที่รับค าขอ) 

B 

ช าระค่าประเมินค าขอ 150,000 บาท 

ที่ OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือช่องทางอื่น 

 

เจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพของเอกสารภายใน 30 วันท าการ 

 

มีข้อสงสัยในคุณภาพของเอกสาร 

 

ขอค าชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา 

 

ผู้น าส่ังฯ มาชี้แจงเพิ่มเติม 

ภายใน 30 วันท าการ 

เจ้าหน้าที่พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่มี 

 

มาตรฐานทัดเทียม 

 

ออกหนังสือแจ้งเหตุในการปฏิเสธค าขอ 

 

มาตรฐานไม่ทัดเทียม 

 

ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณามาตรฐานวิธีการ

ในการผลิตยาของสถานท่ีผลิตยาในต่างประเทศ  

(GMP Clearance Letter)  

มารับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

ที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาดชั้น 6 ตึกเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

 

A 

ผู้น าสั่งฯ 

เจ้าหน้าที่ Post ยา 

ผู้น าสั่งฯ 

ผู้น าสั่งฯ 

 ขั้นตอนการยื่นค าขอฯ (ต่อ) 

  

เจ้าหน้าที่ Post ยา 

ผู้น าส่ังฯ ไมม่าชี้แจงเพิ่มเติม 

ภายใน 30 วันท าการ 

หมายเหตุ  หลังจากผู้น าสั่งฯ ช าระเงินและออกเลขประเมินค าขอแล้ว จึงจะนับวันถัดจากวันที่รับค าขอเป็นวันท าการของเจ้าหน้าที่       
              ตามคู่มือประชาชน และกรณีขอค าชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้น าสั่งฯ ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมไม่นับเป็นวันท างานของเจ้าหน้าท่ี  
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ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ  

แบ่งการตรวจรับรองจากเอกสารที่ก าหนด (Documentary Verification) ตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน

ต่างประเทศ (GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical Manufacturers) เป็นกรณีต่างๆ ดังนี้ 

1. กรณีมีหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate) ออกให้แก่สถานที่ผลิตยาที่
ตั้งอยู่ในประเทศที่หน่วยงานก ากับดูแลด้านยาซึ่งเป็นผู้ออก Certificate ดังกล่าว เป็นสมาชิก PIC/S 
หรือ Certificate ของ GMP ที่ออกโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านยาของประเทศที่ได้รับการรับรองเป็น 
ASEAN Listed Inspection Service ให้แก่สถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น  
(กรณีข้อ 3.1 ตามประกาศฯ) 

2. กรณีมีหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate)  ออกโดยหน่วยงานก ากับดูแล
ด้านยาซึ่งเป็นสมาชิก PIC/S ให้แก่สถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยู่ในประเทศซึ่งหน่วยงานก ากับดูแลด้านยา
ของประเทศนั้นไมเ่ป็นสมาชิก 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
ในประเทศที่หน่วยงานก ากับดูแลด้านยาซึ่งเป็นผู้ออก Certificate ดังกล่าว เป็นสมาชิก PIC/S หรือ 
Certificate ของ GMP ที่ออกโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านยาของประเทศที่ได้รับการรับรองเป็น        
ASEAN Listed Inspection Service ใหแ้ก่สถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น  
(กรณีข้อ 3.1 ตามประกาศฯ) 

 

มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทน จัดเตรียมเอกสารตามคู่มือส าหรับประชาชนและคู่มือการขอพิจารณา

มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (Manual for GMP Clearance of 

Overseas Pharmaceutical Manufacturer) ประกอบด้วย (เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 3.1) 

1) แบบตรวจสอบ/ประเมิน/ทบทวนเอกสารประกอบการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการ    
ผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-32) 

2) ค าขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-34) 
3) รายการยาที่ประสงค์จะขอให้พิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยา     

ในต่างประเทศ (F-D3-33) 
4) ส าเนาใบอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 
5) แบบยืนยันเจตจ านงในการยื่นค าขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่    

ผลิตยาในต่างประเทศ (Declaration of Understanding) (F-D3-80) 
6) หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate or Certificate of                      

a Pharmaceutical Product: CPP) ฉบับล่าสุดที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่     
ยื่นค าขอ 

7) รายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Inspection Report) ที่
สอดคล้องกับหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา ตามข้อ 7 และแผนการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (Corrective Action and Preventive Action) ที่ได้รับการอนุมัติจาก
หน่วยงานรัฐที่ตรวจประเมิน 

8) เอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตยาในต่างประเทศและผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต สถานที่ผลิต และการประกัน
คุณภาพที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา 

1.2 ผู้รับอนุญาต ฯ ช าระค่าตรวจสอบค าขอ ฯ จ านวน 1,000 บาท ที่ OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ
ช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

1.3 ผู้รับอนุญาต ฯ ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ณ ศูนย์ให้ค าปรึกษา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอาคาร 6 ชั้น 5 
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1.4 ผู้รับอนญุาตฯ ยื่น 
1) เอกสารสรุปรายละเอียดเลขรับตรวจค าขอ  
2) เอกสารตามข้อ 1.1  

ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ตรวจสอบความครบถ้วนในเบื้องต้น 
1.5 เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารภายใน    

30 นาที ผลการตรวจสอบแบ่งออกเป็น  
1) กรณีเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา จะประทับตรา 

“ครบถ้วน” และลงชื่อในแบบตรวจสอบ/ประเมินฯ (F-D3-32) 
2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา จะประทับตรา 

“ไม่ครบถ้วน” และ  ลงชื่อในแบบตรวจสอบ/ประเมินฯ (F-D3-32) พร้อมแจ้งรายการ
เอกสารที่ต้องน ามายื่นเพ่ิมเติมพร้อมกับรับเอกสารทั้งหมดคืน ผู้รับอนุญาตฯ ต้องมายื่น
เอกสารเพ่ิมเติมภายใน 7 วันท าการ หากผู้รับอนุญาตฯ ไม่มายืนเอกสารเพ่ิมเติมภายใน      
7 วันท าการหรือมายื่นเอกสารเพ่ิมเติมแต่ไม่ครบ ให้ถือว่าเป็นการละทิ้งค าขอฯ เจ้าหน้าที่
กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา จะออกหนังสือแจ้งเหตุแห่งการคืนค าขอฯ         
ให้ผู้รับอนุญาตฯ แต่หากผู้รับอนุญาตฯ มายืนเอกสารเพ่ิมเติมภายใน 7 วันท าการและ
เอกสารครบให้ด าเนินการตามข้อ 1.6  ต่อไป 

1.6  เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ออกใบค าสั่งช าระค่าตรวจสอบค าขอ และ
รายการประเมินค าขอฯ ค าขอละ 5,000 บาท 

1.7 ผู้รับอนุญาตฯ ช าระค่าประเมินค าขอฯ โดยคิดเป็นค่าค าขอละ 5,000 บาทที่ OSSC, เคาน์เตอร์
ธนาคาร หรือช่องทางตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด  

1.8 เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ท าการประเมินคุณภาพของเอกสารภายใน      
10 วันท าการ ในกรณีที่มีค าถามหรือข้อสงสัยในคุณภาพของเอกสาร เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด 
ส านักยา จะท าการประสานผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทน ให้มาชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาภายใน 
5 วันท าการ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทน ไม่สามารถชี้แจงได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา จะท าการประเมินคุณภาพของเอกสารเท่าที่ม ี

1.9 ผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทนมารับผลการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน
ต่างประเทศ ที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ตามใบนัดหมายให้มารับฟังผลการพิจารณาและผล
การประเมินค าขอ โดยผลการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
แบ่งเป็น 2 กรณ ีคือ 
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1) กรณีมีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาที่บังคับใช้ภายในประเทศไทย 
เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยาจะออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศได้ (GMP Clearance Latter) 
ให้กับผู้รับอนุญาตฯ 

2) กรณีมีมาตรฐานไม่ทัดเทียมกับมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาที่บังคับใช้ภายในประเทศไทย 
เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยาจะออกหนังสือแจ้งเหตุในการปฏิเสธค าขอ 

 
หมายเหตุ    

1. หลังจากผู้น าสั่งฯ ช าระเงินและออกเลขประเมินค าขอแล้ว จึงจะนับวันถัดจากวันที่รับค าขอเป็น      
วันท าการของเจ้าหน้าที่   

2. ตามคู่มือประชาชน และกรณีขอค าชี้แจงเพ่ิมเติมจากผู้น าสั่งฯ ระหว่างรอข้อมูลเพ่ิมเติมไม่นับเป็นวัน
ท างานของเจ้าหน้าที่  
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2. กรณีมีหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate) ออกโดยหน่วยงานก ากับดูแล
ด้านยาซึ่งเป็นสมาชิก PIC/S ให้แก่สถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยู่ในประเทศซึ่งหน่วยงานก ากับดูแลด้านยาของ
ประเทศนั้นไม่เป็นสมาชิก PIC/S (Certified by PIC/S)  
(กรณีข้อ 3.2 ตามประกาศฯ) 
 
มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

2.1 ผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทน จัดเตรียมเอกสารตามคู่มือส าหรับประชาชนและคู่มือการขอพิจารณา
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (Manual for GMP Clearance of 
Overseas Pharmaceutical Manufacturer) ประกอบด้วย (เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 3.2) 

1) แบบตรวจสอบ/ประเมิน/ทบทวนเอกสารประกอบการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิต
ยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-32) 

2) ค าขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-34) 
3) รายการยาที่ประสงค์จะขอให้พิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน

ต่างประเทศ (F-D3-33) 
4) ส าเนาใบอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 
5) แบบยืนยันเจตจ านงในการยื่นค าขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิต

ยาในต่างประเทศ (Declaration of Understanding) (F-D3-80) 
6) หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate or Certificate of                      

a Pharmaceutical Product: CPP) ฉบับล่าสุดที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่   
ยื่นค าขอ 

7) รายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Inspection Report) ที่
สอดคล้องกับหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา ตามข้อ 7 และแผนการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (Corrective Action and Preventive Action) ที่ได้รับการอนุมัติจาก
หน่วยงานรัฐที่ตรวจประเมิน 

8) เอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตยาในต่างประเทศและผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต สถานที่ผลิต และการ
ประกันคุณภาพท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา 

9) เอกสารข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา (Site Master File) ฉบับปัจจุบัน  
10) แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา (Site  Master File)     

(F-D3-35) 
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2.2 ผู้รับอนุญาต ฯ ช าระค่าตรวจสอบค าขอ ฯ จ านวน 1,000 บาท ที่ OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ
ช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

2.3 ผู้รับอนุญาต ฯ ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ณ ศูนย์ให้ค าปรึกษา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอาคาร 6 ชั้น 5 

2.4 ผู้รับอนุญาตฯ ยื่น 
1) เอกสารสรุปรายละเอียดเลขรับตรวจค าขอ  
2) เอกสารตามข้อ 2.1  

ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ตรวจสอบความครบถ้วนในเบื้องต้น 
2.5 เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารภายใน    

30 นาที ผลการตรวจสอบแบ่งออกเป็น  
1) กรณีเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา จะประทับตรา 

“ครบถ้วน” และลงชื่อในแบบตรวจสอบ/ประเมินฯ (F-D3-32) 
2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา จะประทับตรา 

“ไม่ครบถ้วน” และ  ลงชื่อในแบบตรวจสอบ/ประเมินฯ (F-D3-32) พร้อมแจ้งรายการ
เอกสารที่ต้องน ามายื่นเพ่ิมเติมพร้อมกับรับเอกสารทั้งหมดคืน ผู้รับอนุญาตฯ ต้องมายื่น
เอกสารเพ่ิมเติมภายใน 7 วันท าการ หากผู้รับอนุญาตฯ ไม่มายืนเอกสารเพ่ิมเติมภายใน      
7 วันท าการหรือมายื่นเอกสารเพ่ิมเติมแต่ไม่ครบ ให้ถือว่าเป็นการละทิ้งค าขอฯ  เจ้าหน้าที่
กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา จะออกหนังสือแจ้งเหตุแห่งการคืนค าขอฯ         
ให้ผู้รับอนุญาตฯ แต่หากผู้รับอนุญาตฯ มายืนเอกสารเพ่ิมเติมภายใน 7 วันท าการและ
เอกสารครบให้ด าเนินการตามข้อ 2.6  ต่อไป 

2.6 เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ออกใบค าสั่งช าระค่าตรวจสอบค าขอ และ
รายการประเมินค าขอฯ ค าขอละ 10,000 บาท 

2.7 ผู้รับอนุญาตฯ ช าระค่าประเมินค าขอฯ โดยคิดเป็นค่าค าขอละ 10,000 บาทที่ OSSC, เคาน์เตอร์
ธนาคาร หรือช่องทางตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด  

2.8 เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ท าการประเมินคุณภาพของเอกสารภายใน      
15 วันท าการ ในกรณีที่มีค าถามหรือข้อสงสัยในคุณภาพของเอกสาร เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด 
ส านักยา จะท าการประสานผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทน ให้มาชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาภายใน 
10 วันท าการ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทน ไม่สามารถชี้แจงได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เจ้าหน้าที่
กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา จะท าการประเมินคุณภาพของเอกสารเท่าท่ีม ี

2.9 ผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทนมารับผลการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน
ต่างประเทศ ที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ตามใบนัดหมายให้มารับฟังผลการพิจารณาและผล
การประเมินค าขอ โดยผลการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
แบ่งเป็น 2 กรณ ีคือ 
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1) กรณีมีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาที่บังคับใช้ภายในประเทศไทย 

เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยาจะออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศได้ (GMP Clearance 
Latter) ให้กับผู้รับอนุญาตฯ 

2) กรณีมีมาตรฐานไม่ทัดเทียมกับมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาที่บังคับใช้ภายในประเทศไทย 
เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยาจะออกหนังสือแจ้งเหตุในการปฏิเสธค าขอ 
 

หมายเหตุ    
1. หลังจากผู้น าสั่งฯ ช าระเงินและออกเลขประเมินค าขอแล้ว จึงจะนับวันถัดจากวันที่รับค าขอเป็น      

วันท าการของเจ้าหน้าที่   
2. ตามคู่มือประชาชน และกรณีขอค าชี้แจงเพ่ิมเติมจากผู้น าสั่งฯ ระหว่างรอข้อมูลเพ่ิมเติมไม่นับเป็นวัน

ท างานของเจ้าหน้าที่  
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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 จัดเตรียมเอกสารตามคู่มือส าหรับประชาชนและคู่มือการขอพิจารณา
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (Manual for GMP Clearance of 
Overseas Pharmaceutical Manufacturer) ประกอบด้วย (เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 3.3) 

1) แบบตรวจสอบ/ประเมิน/ทบทวนเอกสารประกอบการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิต
ยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-32) 

2) ค าขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-34) 
3) รายการยาที่ประสงค์จะขอให้พิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน

ต่างประเทศ (F-D3-33) 
4) ส าเนาใบอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 
5) แบบยืนยันเจตจ านงในการยื่นค าขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิต

ยาในต่างประเทศ (Declaration of Understanding) (F-D3-80) 
6) หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate or Certificate of                      

a Pharmaceutical Product: CPP) ฉบับล่าสุดที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่      
ยื่นค าขอ 

7) รายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Inspection Report) ที่
สอดคล้องกับหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา ตามข้อ 7 และแผนการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (Corrective Action and Preventive Action) ที่ได้รับการอนุมัติจาก
หน่วยงานรัฐที่ตรวจประเมิน 

8) เอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตยาในต่างประเทศและผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต สถานที่ผลิต และการประกัน
คุณภาพที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา 

9) เอกสารข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา (Site Master File) ฉบบัปัจจุบัน  
10) แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา (Site  Master File) 

(F-D3-35) 
11) คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) หรือเอกสารที่เทียบเท่า 
12) รายละเอียดการด าเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ผลิตยา 5 ปี ย้อนหลัง โดย

หน่วยงานก ากับดูแลด้านยาของประเทศท่ีสถานที่ผลิตยาตั้งอยู่ 
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13) รายการผลิตภัณฑ์ยาที่ประสงค์จะน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร รวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนที่
ผลิตโดยสถานที่ผลิตยาแห่งเดียวกันและได้รับอนุมัติทะเบียนต ารับยาจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาแล้ว (ถ้ามี) 

14) บันทึกการผลิตยา (Batch Processing Record: BPR) รวมถึงบันทึกผลการวิเคราะห์ 
(Batch Analysis Record) ของผลิตภัณฑ์ยาที่ประสงค์จะน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

15) มาตรฐานวิธีการปฏิบัติ ในการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะน าหรือสั่ งเข้าใน
ราชอาณาจักร 

16) เอกสารแม่บทของการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation Master Plan) รวมถึงรายงาน
การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation Report) 

17) เอกสารแสดงข้อก าหนดหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา (GMP) 
ภายในประเทศที่น ามาบังคับใช้กับสถานที่ผลิตยาแห่งนั้น 

18) เอกสารแสดงรายละเอียดวิธีการผลิตยาที่จะน าหรือสั่งเข้าในราชอาณาจักร รวมทั้ง
รายละเอียดของสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยา พร้อมรูปภาพ ประกอบ 
(F-D3-81) 

3.2 ผู้รับอนุญาต ฯ ช าระค่าตรวจสอบค าขอ ฯ จ านวน 1,000 บาท ที่ OSSC, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ
ช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

3.3 ผู้รับอนุญาต ฯ ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ณ ศูนย์ให้ค าปรึกษา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอาคาร 6 ชั้น 5 

3.4 ผู้รับอนุญาตฯ ยื่น 
1) เอกสารสรุปรายละเอียดเลขรับตรวจค าขอ  
2) เอกสารตามข้อ 3.1  

ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ตรวจสอบความครบถ้วนในเบื้องต้น 
3.5 เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารภายใน    

7 วันท าการ ผลการตรวจสอบแบ่งออกเป็น  
1) กรณีเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา จะประทับตรา 

“ครบถ้วน” และลงชื่อในแบบตรวจสอบ/ประเมินฯ (F-D3-32) 
2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา จะประทับตรา 

“ไม่ครบถ้วน” และ  ลงชื่อในแบบตรวจสอบ/ประเมินฯ (F-D3-32) พร้อมแจ้งรายการ
เอกสารที่ต้องน ามายื่นเพ่ิมเติมพร้อมกับรับเอกสารทั้งหมดคืน ผู้รับอนุญาตฯ ต้องมายื่น
เอกสารเพ่ิมเติมภายใน 14 วันท าการ หากผู้รับอนุญาตฯ ไม่มายืนเอกสารเพ่ิมเติมภายใน      
14 วันท าการหรือมายื่นเอกสารเพิ่มเติมแต่ไม่ครบ ให้ถือว่าเป็นการละทิ้งค าขอฯ เจ้าหน้าที่
กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา จะออกหนังสือแจ้งเหตุแห่งการคืนค าขอฯ         
ให้ผู้รับอนุญาตฯ แต่หากผู้รับอนุญาตฯ มายืนเอกสารเพ่ิมเติมภายใน 14 วันท าการและ
เอกสารครบให้ด าเนินการตามข้อ 3.6  ต่อไป 
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3.6 เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ออกใบค าสั่งช าระค่าตรวจสอบค าขอ และ
รายการประเมินค าขอฯ ค าขอละ 150,000 บาท 

3.7 ผู้รับอนุญาตฯ ช าระค่าประเมินค าขอฯ โดยคิดเป็นค่าค าขอละ 150,000 บาทที่ OSSC, เคาน์เตอร์
ธนาคาร หรือช่องทางตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด  

3.8 เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ท าการประเมินคุณภาพของเอกสารภายใน      
30 วันท าการ ในกรณีที่มีค าถามหรือข้อสงสัยในคุณภาพของเอกสาร เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด 
ส านักยา จะท าการประสานผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทน ให้มาชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาภายใน 
30 วันท าการ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทน ไม่สามารถชี้แจงได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เจ้าหน้าที่
กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา จะท าการประเมินคุณภาพของเอกสารเท่าท่ีม ี

3.9 ผู้รับอนุญาตฯ หรือผู้แทนมารับผลการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน
ต่างประเทศ ที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา ตามใบนัดหมายให้มารับฟังผลการพิจารณาและผล
การประเมินค าขอ โดยผลการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
แบ่งเป็น 2 กรณ ีคือ 

1) กรณีมีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาที่บังคับใช้ภายในประเทศไทย 
เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยาจะออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศได้ (GMP Clearance 
Latter) ให้กับผู้รับอนุญาตฯ 

2) กรณีมีมาตรฐานไม่ทัดเทียมกับมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาที่บังคับใช้ภายในประเทศไทย 
เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยาจะออกหนังสือแจ้งเหตุในการปฏิเสธค าขอ 
 

หมายเหตุ    
1. หลังจากผู้น าสั่งฯ ช าระเงินและออกเลขประเมินค าขอแล้ว จึงจะนับวันถัดจากวันที่รับค าขอเป็น      

วันท าการของเจ้าหน้าที่   
2. ตามคู่มือประชาชน และกรณีขอค าชี้แจงเพ่ิมเติมจากผู้น าสั่งฯ ระหว่างรอข้อมูลเพ่ิมเติมไม่นับเป็นวัน

ท างานของเจ้าหน้าที่  
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ส่วนที่ 4 ค าแนะน าเพิ่มเติมในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยา

ของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ  

1. แบบตรวจสอบ/ประเมิน/ทบทวนเอกสารประกอบการพิจารณามาตรฐานวิธีการ ในการผลิตยาของสถานที่

ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-32) 

ผู้ยื่นค าขอกรอกข้อมูลลงในแบบตรวจสอบ/ประเมิน/ทบทวนเอกสารประกอบการพิจารณามาตรฐาน
วิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-32) โดยให้กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 พร้อมทั้ง       
ใส่เครื่องหมาย √ ในที่ช่อง       มี หรือ      ไม่มี* เพ่ือจะได้ทราบในเบื้องต้นว่าท่านได้แนบเอกสารใดบ้างเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หากมีเอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆโปรดระบุ 

หมายเหตุ* หากไม่มี ให้ระบุเหตุผลโดยย่อในช่องหมายเหตุ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล 
 
2. ค าขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (F-D3-34)  

ผู้ยื่นค าขอกรอกข้อมูลลงในแบบค าขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน
ต่างประเทศ (F-D3-34) รายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลของผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 
สถานที่ผลิตยาในต่างประเทศที่ความประสงค์จะขอให้พิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยา และค าขอ
ดังกล่าวเข้าข่ายการตรวจรับรองจากเอกสารที่ก าหนด (Documentary Verification) หรือการตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (On-site GMP inspection) ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน
ต่างประเทศ (GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical Manufacturers) 
 
3.รายการยาที่ประสงค์จะขอให้พิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ 
(F-D3-33) 

ผู้ยื่นค าขอกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม 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. แบบยืนยันเจตจ านงในการยื่นค าขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน

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

เป็นเอกสารหลักฐานส าหรับให้ผู้รับอนุญาตฯลงนามเพ่ือรับรองว่า ไดท้ าการศึกษารายละเอียดตาม  

 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การพิจารณามาตรฐานวิธีการในการ
ผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical 
Manufacturers)  

 ประกาศส านักยา เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ แบบหนังสือแจ้งผลการพิจารณา และเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ 

 คู่มือประชาชน : การพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน
ต่างประเทศ 

 คู่มือการขอพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ 
 

มาก่อนที่จะท าการยื่นค าขอ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้รับอนุญาตฯจัดเตรียมเอกสารได้ถูกต้อง/ครบถ้วน 
สอดคล้องตามประกาศและคู่มือต่าง ๆ ข้างต้น ตั้งแต่ครั้งแรกท่ีน าเอกสารมายื่น  
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5. หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate)  

1. ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตฯ ยื่นขอให้ตรวจรับรองจากเอกสารที่ก าหนด (Documentary Verification) 

ในกรณีต่างๆตามที่ระบุอยู่ในประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การพิจารณามาตรฐาน

วิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical 

Manufacturers) ในเรื่องการเตรียมหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Certificate) เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาฯ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 กรณีเข้าข่ายตามประกาศฯ ในข้อ 3.1 ให้ใช้หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา ที่ออก
โดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านยาของประเทศนั้นๆ หรือที่ออกโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านยาของประเทศที่ได้รับ
การรับรองเป็น ASEAN Listed Inspection Service 

 กรณีเข้าข่ายตามประกาศฯ ในข้อ 3.2 ให้ใช้หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา          
ทีห่น่วยงานก ากับดูแลด้านยาซึ่งเป็นสมาชิก PIC/S เป็นผู้ออกให้ 

 กรณีเข้าข่ายตามประกาศฯ ในข้อ 3.3 ให้ใช้หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา ที่ออก
โดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านยาของประเทศนั้นๆ 

 

2. ขั้นตอนการเตรียมหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา เพ่ือประกอบการพิจารณาฯ          
มีจุดส าคัญที่ผู้รับอนุญาตฯ จะต้องพิจารณาในเบื้องต้น ดังนี้ 

 ตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ วันที่ออก และวันที่หมดอายุให้ถูกต้อง 

 รายการผลิตภัณฑ์ยา หรือหมวดการผลิตยาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการ
ผลิตยา ต้องสอดคล้องกับทีผู่้รับอนุญาตฯประสงค์จะขอให้พิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่
ผลิตยาในต่างประเทศ 

 ตรวจสอบประเภทของสถานที่ที่รับรองในหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา เช่น        
ยาแผนปัจจุบันส าหรับมนุษย์ ยาแผนปัจจุบันส าหรับสัตว์ ยาวิจัยทางคลินิก (IMP) เป็นต้น 

 รายละเอียดต่างๆ ในหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา ต้องไม่ขัดแย้งกับเอกสารอ่ืนๆ 
เช่น เอกสารแม่บทสถานที่ผลิตยา รายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา เป็นต้น   

 อายุของหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาที่น ามายื่นให้พิจารณาฯ ต้องมีอายุไม่น้อย
กว่า 6 เดือน นับแต่วันยื่นค าขอ  

ยกเว้น กรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร  มีสถานที่ผลิตยาใน
ต่างประเทศตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป และอายุหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาไม่เท่ากัน ที่สามารถยอม
ให้อายุของหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศแห่งใดแห่งหนึ่งมีอายุ
ไม่ถึง 6 เดือนนับแต่วันที่ยื่นค าขอได้ ทั้งนี้ต้องภายใต้เงื่อนไขที่ว่าอายุของหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการ
ผลิตยาจะต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ส านักงานฯ ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของ
สถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP Clearance letter) ให้ แต่หากหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิต
ยาที่น ามายื่น ทุกฉบับมีอายุน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นค าขอ จะไม่เข้าข่ายในกรณียกเว้นนี้ 
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 กรณีหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาเป็นภาษาท้องถิ่น ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้
ด าเนินการแปลโดยหน่วยงานของรัฐหรือสถานบันการแปลที่ได้รับการรับรอง เช่น สถาบันการต่างประเทศ     
เทวะวงศ์วโรปการ สถานบันการแปลจากต่างประเทศ เป็นต้น พร้อมทั้งต้องแนบส าเนาหนังสือรับรอง 
(Certificate) ของหน่วยงานที่ท าการแปลแนบมาด้วย เพ่ือตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และให้แนบส าเนา 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาฉบับที่เป็นภาษาท้องถิ่นมาด้วยประกอบการพิจารณาด้วย 

 กรณีผู้รับอนุญาตฯไม่สามารน าหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาฉบับจริงมายื่นให้
เจ้าหน้าทีพิ่จารณาฯได ้สามารถใช้ 

1) ฉบับที่เป็นส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาแทนได้ โดยวิธีการรับรอง
ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา การปฏิบัติตามมาตรฐาน ต้องผ่านทั้ง     
2 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1)  การรับรองส าเนาถูกต้อง (CERTIFIED TRUE COPY) ของ GMP Certificate โดย

หน่วยงานรัฐของประเทศที่สถานที่ผลิตยานั้นตั้งอยู่ (อ้างอิงจาก ระเบียบกระทรวงการ
ต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.2539) 

การยื่นเรื่องให้รับรองต้องมีเอกสารต้นฉบับพร้อมถ่ายส าเนาอีก 1 ชุด หากต้อง
มากกว่า 1 ชุด ก็สามารถกระท าได้ โดยช าระค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานนั้นจัดเก็บ
เพ่ิมเติม โดยให้ยื่นค าร้องขอตามแบบที่ก าหนดต่อส่วนราชการของประเทศที่สถานที่
ผลิตยานั้นตั้งอยู่  

(2)  การรับรองลายมือชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศที่สถานที่ผลิตยานั้นตั้งอยู่ 
(ตัวอย่างอ้างอิงจากเว็บไซต์สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส) 

การรับรองลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามในเอกสาร สถานเอกอัครราชทูตฯ จะ
รับรองเอกสารที่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของกระทรวงการต่างประเทศที่สถานที่
ผลิตยานั้นตั้งอยู่ หรือโนตารีปับลิก (Notary Public) หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้เป็นผู้มีอ านาจรับรองเอกสารตามกฎหมายเท่านั้น เอกสารที่น ามารับรอง 
อาทิ หนังสือทะเบียนการค้า ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า ใบก ากับราคาสินค้า หนังสือ
มอบอ านาจในนามบริษัท เอกสารการค้าต่าง ๆ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรอง
เฉพาะลายมือชื่อ และไม่รับรองข้อความใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสาร 

ทั้งนี้ ขั้นตอนการรับรองส าเนาเอกสารดังกล่าว จะมีขั้นตอนหลักเหมือนกัน แต่
อาจมีการด าเนินการในรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละประเทศ ซึ่งผู้ผลิตยา
ในต่างประเทศและผู้น าหรือสั่งยาฯ ควรศึกษาข้อปฏิบัติเฉพาะ รวมถึงการขอค าร้องขอ
นิติกรณ์ (LEGALIZATION APPLICATION) ของสถานเอกอัคราชทูตไทยในแต่ละ
ประเทศด้วย 
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หรือ 
2) หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of Pharmaceutical Product : CPP) ฉบับจริงของ

ยาที่ขอรับรองแทนได้ แต่หากไม่สามารถน าหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ฉบับจริงมายื่นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได้ ให้ผู้รับอนุญาตฯด าเนินการเช่นเดียวกันกับ กรณีการยื่นค าขอโดย
ใช้ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา 

ทั้งนี้ เอกสารที่น ามาใช้ยื่นแทนหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาฉบับจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า          
6 เดือนนับแต่วันที่ยื่นค าขอด้วยเช่นกัน 
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6. รายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Inspection Report) และแผนการ

แก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action and Preventive Action) ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐที่

ตรวจประเมิน 

1. ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตฯ ยื่นขอให้ตรวจรับรองจากเอกสารที่ก าหนด (Documentary Verification) 

ในกรณีต่างๆตามที่ระบุอยู่ในประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การพิจารณามาตรฐาน

วิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical 

Manufacturers) ในเรื่องการเตรียมรายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา และแผนการ

แก้ไขข้อบกพร่อง เพ่ือประกอบการพิจารณาฯ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

  กรณีเข้าข่ายตามประกาศฯ ในข้อ 3.1 และข้อ 3.3 ให้ใช้รายงานการตรวจประเมินมาตรฐาน
วิธีการในการผลิตยา ที่ตรวจและออกโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านยาของประเทศนั้นๆ รวมถึงหน่วยงาน
ดังกล่าว ต้องเป็นผู้รับแผนการแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้ผลิตในต่างประเทศด้วย 

 กรณีเข้าข่ายตามประกาศฯ ในข้อ 3.2 ให้ใช้รายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการ
ผลิตยา ที่ตรวจและออกโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านยาซึ่งเป็นสมาชิก PIC/S รวมถึงหน่วยงานดังกล่าว ต้อง
เป็นผู้รับแผนการแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้ผลิตในต่างประเทศด้วย 

2. ขั้นตอนการเตรียมรายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา และแผนการแก้ไข

ข้อบกพร่อง เพ่ือประกอบการพิจารณาฯ มีจุดส าคัญที่ผู้รับอนุญาตฯ จะต้องพิจารณาในเบื้องต้น ดังนี้ 

 ต้องเป็นรายงานการตรวจประเมินฯฉบับเต็ม (Full GMP Inspection Report) และเป็นปัจจุบัน 
โดยไมเ่ป็นเอกสารที่สรุป ย่อ หรือปกปิดข้อความส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 ชื่อ ที่อยู่ วันที่ที่ท าการตรวจประเมิน ขอบข่ายที่ท าการตรวจ ที่ระบุอยู่ในรายงานการตรวจ
ประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Inspection Report) ต้องครอบคลุมและสอดคล้องกับ
รายละเอียดในเอกสารอ่ืนๆ ที่ยื่น เช่น  GMP Certificate  

 กรณเีป็นภาษาท้องถิ่น ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ด าเนินการแปลโดย 
- หน่วยงานก ากับดูแลด้านยาของประเทศนั้นๆ ที่เป็นผู้ออกรายงานการตรวจประเมิน

มาตรฐานวิธีการในการผลิตยา และเป็นผู้รับแผนการแก้ไขข้อบกพร่องฯ ให้แกผู่้ผลิตยาในต่างประเทศ หรือ  
- ผู้ผลิตยาในต่างประเทศเป็นผู้แปลเอง  โดยต้องผ่านการรับรองการแปลจากหน่วยงานก ากับ

ดูแลด้านยาของประเทศนั้นๆ ที่เป็นผู้ที่ออกรายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาและเป็น
ผู้รับแผนการแก้ไขข้อบกพร่องฯ ให้ให้แกผู่้ผลิตยาในต่างประเทศ หรือ 

- สถานบันการแปลที่ได้รับการรับรอง เช่น สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ สถานบัน
การแปลจากต่างประเทศ เป็นต้น พร้อมทั้งแนบส าเนาหนังสือรับรอง (Certificate) ของหน่วยงานที่ท าการ
แปลภาษามาด้วย เพ่ือตรวจสอบความน่าเชื่อถือ  
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และขอให้แนบส าเนารายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา และแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง
ฉบับที่เป็นภาษาท้องถิ่นมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 กรณีผู้ผลิตในต่างประเทศประสงค์จะส่งรายงานการตรวจประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา 
และแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง มาให้ส านักงานฯ โดยตรง สามารถท าได้ คือ 

 

1) ส่งผ่านทาง E-Mail: gmp_accredit@fda.moph.go.th โดยระบุรายละเอียดว่า  

หัวข้อ : ให้เขียนว่า GMP Inspection Report of…(ชื่อผู้ผลิตยาในต่างประเทศ) 
เนื้อหาในอีเมล : ชื่อและท่ีอยู่ผู้ผลิตในต่างประเทศ และชื่อผู้รับอนุญาตฯ  
                       พร้อมทั้งชื่อและเบอร์โทรผู้ที่สามารถติดต่อได้ หรือ 

 2) ส่งเป็น Hard Copy มาท่ี  

To:      Director of Bureau of Drug Control  
Address:      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 ว่าส่งเอกสารตรงให้ส านักงานฯ 

เมื่อวันที่เท่าไรและเอกสารนี้ต้องได้รับก่อนวันยื่นค าขอฯ 
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7. เอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตยาในต่างประเทศและผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต สถานที่ผลิต และการประกันคุณภาพ ที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพ ประสิทธิผลของยา และความปลอดภัยของยา (GMP Agreement or Quality Agreement) 
   

  เอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตยาในต่างประเทศและผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต สถานที่ผลิต และการประกันคุณภาพ          
ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา (GMP Agreement หรือ Quality 
Agreement) เป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินใช้ส าหรับพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง   
ผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรกับผู้ผลิตยาในต่างประเทศ โดยต้องมีการก าหนดเงื่อนไข 
ข้อตกลง หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  
  ผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรสามารถศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าสัญญาหรือข้อตกลงได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และ      
วิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๙ และ PIC/S GUIDE TO GOOD 
MANUFACTURING PRACTICE FOR MEDICINAL PRODUCTS: CHAPTER 7 – CONTRACT 
MANUFACTURE AND ANALYSIS 
 

ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของข้อตกลงด้านคุณภาพระหว่างผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรกับผู้ผลิตยาในต่างประเทศ  ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวอาจประกอบด้วยหัวข้อและรายละเอียดของ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ผลิตยาในต่างประเทศและผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรก าหนดบทบาท 
หน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น  

1. บทน า (Introduction) 

 ประวัติความเป็นมาผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร รายละเอียด 
ลักษณะของธุรกิจและกิจกรรมที่ท า เช่น การน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร การบรรจุหีบห่อทุติยภูมิ     
(Re-packing, Labeling) จัดเก็บ (Storage) และจัดส่ง/จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (Logistics, 
Distribution) 

 ประวัติความเป็นมาของผู้ผลิตยาในต่างประเทศ รายละเอียด ลักษณะของธุรกิจและ
กิจกรรมที่ท า เช่น การผลิต (Manufacturer) บรรจุหีบห่อปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ (Primary, Secondary Packing) 
การควบคุณภาพ (Quality Control) และ    การปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (Release of Finished 
Products) 

 วัตถุประสงค์ของเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตยาในต่างประเทศและผู้รับอนุญาต
น าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร (Objective) 

 ขอบเขตของการจัดท าเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตยาในต่างประเทศและ       
ผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร (Scope) 
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2. นิยามหรือค าจัดกัดความ  (Definitions) ควรระบุนิยามหรือความหมายของค าศัพท์
เฉพาะที่น ามาใช้ในเอกสารข้อตกลงคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน เช่น  

 ข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Agreement or Quality 
Agreement) 

 สถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (Manufacturing Site)  

 กระบวนการผลิต (Production Process) 

 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 

 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change Control) 

 ความไม่สอดคล้อง ความเบี่ยงเบน และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Deviation 
หรือ Non-conformances and Out of Specification (OOS)) 

 คุณภาพยา (Drug Quality) 

 ความปลอดภัยของยา (Drug Safety) 

 ประสิทธิผลของยา (Drug Effectiveness) 

 ข้อร้องเรียน (Complaints) 

 การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Product Recall) 
  รวมทั้งนิยามหรือค าจัดกัดความอ่ืนที่เกี่ยวข้อกับข้อตกลงนี้ 
 

3. ข้อตกลงเก่ียวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาของผู้ผลิตยาในต่างประเทศ
ที่ใช้ในการผลิตยาที่จะน าสั่งฯ (Good Manufacturing Practice Standard) เช่น 

 กฎระเบียบ/กฎหมายที่บังคับใช้ในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ 
(Regulations / Laws Governing Medicinal Products in Overseas Pharmaceutical Manufacturer) 

 มาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (GMP Standard, PIC/S, ISO) 
 

4. ข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุตั้งต้น ตัวยาส าคัญ ส่วนประกอบอ่ืนๆในต ารับ และ      
วัสดุการบรรจุ (Quality of Raw Materials (Drug Substance/Active Ingredients, Inactive Ingredients and 
Packaging Materials) เช่น  

 ข้อก าหนดของวัตถุตั้งต้น ตัวยาส าคัญ ส่วนประกอบอ่ืนในต ารับ และวัสดุการบรรจุ 
(Specification) 

 การก าหนดผู้ส่งมอบวัตถุตั้งต้นและวัสดุการบรรจุ (Approved Vender หรือ 
Supplier Lists) 
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5. ข้อตกลงเกี่ยวกับสถานที่ผลิต (Manufacturer) บรรจุหีบห่อปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ (Primary, 
Secondary Packing) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
(Release of Finished Product)  
   

6. ข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุมัติและการพิมพ์ข้อความบนวัสดุส าหรับการบรรจุ  (Approval of 
Printed Packaging Materials) เช่น 

 ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติและการพิมพ์ข้อความลงบนวัสดุส าหรับการบรรจุปฐมภูมิ 
ฉลาก และเอกสารก ากับยา  
 

7. ข้อตกลงเก่ียวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis) 
 

8. ข้อตกลงเก่ียวกับความรับผิดชอบในการรับรองผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นการผลิต (Responsibility 
for Batch Certification of the (Packed) Drug Product)  
 

9. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาวะในการจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูป (Storage and 
Transportation) เช่น 

 สภาวะในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูปที่สถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ 

 สภาวะในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูปที่สถานที่ผลิตยาในราชอาณาจักร 

 สภาวะในการขนส่งผลิตผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูปจากสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
มายังสถานทีน่ าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 

 การติดตามสภาวะในการขนส่งผลิตผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูปจากสถานที่ผลิตยาใน
ต่างประเทศมายังสถานที่น าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 
 

10. ข้อตกลงเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างอ้างอิงและตัวอย่างเก็บกัน (Retention of 
Reference Samples and Documentation) 
 

11. ข้อตกลงเก่ียวกับการทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Quality Reviews) 
 

12. ข้อตกลงเก่ียวกับข้อมูลด้านความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (Stability Investigation) 
 

13. ข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ผลิตยาในต่างประเทศต้องแจ้งผู้น าสั่งฯ (Change 
Control) ได้แก่  

 สถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (Manufacturing site) 

 กระบวนการผลิต (Production process) 

 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 
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 ข้อก าหนดมาตรฐาน (Specification)  

 ผู้ส่งมอบวัตถุตั้งต้น (Vender and Supplier)  

 เอกสารหลักเก่ียวข้องกับการผลิต (Major Manufacturing Documentation) เช่น 
โปรโตคอลและรายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ (Process Validation Protocol and 
Report) สูตรการผลิตและค าแนะน ากระบวนการผลิต (Master Formula)  บันทึกกระบวนการผลิตและ
วิเคราะห์ (Batch Processing Record (BPR) and Batch Analysis Record (BAR))  
 

14. ข้อตกลงเก่ียวกับการแบ่งระดับความรุนแรงของความเบี่ยงเบน (Deviation Classification)  

 การแบ่งประเภทของความเบี่ยงเบนหรือข้อบกพร่อง (Classification) 

 การด าเนินการกับความเบี่ยงเบนและผลการด าเนินการ (Deviation Action and 
Reporting) 
  

15. ข้อตกลงเก่ียวกับความเบี่ยงเบนไปจากข้อก าหนด การรายงานและจัดการกับความเบี่ยงเบน 
(Out of Specification (OOS) and Deviations Management and Reporting)  

16. ข้อตกลงเก่ียวกับการตรวจสอบสถานที่ผลิตยา (Site Inspection) 

 ผู้รับอนุญาตฯ ต้องสามารถเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศได้ 

 กรณีพบข้อบกพร่องร้ายแรง (Critical Deficiency) จากการตรวจประเมินโดย
หน่วยงานก ากับดูแลด้านยาของประเทศที่สถานที่ผลิตยานั้นตั้งอยู่ผู้ผลิตยาในต่างประเทศต้องแจ้งแก่              
ผู้รับอนุญาตฯ 
 

17. ข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา 
 

18. ข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาความลับระหว่างผู้รับอนุญาตฯ กับผู้ผลิตยาในต่างประเทศ 
(Confidentiality) 
 

19. ระยะเวลาที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ (Duration of the GMP Agreement / the Quality 
Agreement) 

 วันที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ (Effective Date) เช่น นับตั้งแต่วันที่ลงนามใน
ข้อตกลง หรือนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้น าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 

 ระยะเวลาหรือวันที่ข้อตกลงนี้สิ้นสุด (Duration or Termination Date) เช่น อาจ
ก าหนดทั่วไปว่า มิได้ก าหนดวันสิ้นสุด (unspecified date) ตลอดเวลาที่มีการน าหรือสั่งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร หรือขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน  
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 การแก้ไข/การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง  (Modifications and Changes) เช่น        
การแก้ไขรายละเอียดในข้อตกลงให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิธีการในการผลิตฉบับปัจจุบัน (Current GMP 
Standard) 
 

20. ผู้ที่สามารถติดต่อได้ของผู้รับอนุญาตฯ กับผู้ผลิตยาในต่างประเทศ (Contact Persons) 
 

21. การลงนามในข้อตกลง (Agreement Signing) 
 

 
หมายเหตุ 1. รายละเอียดเนื้อหาที่ระบุข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างรายละเอียดพ้ืนฐานที่ควรระบุในเอกสาร
ข้อตกลงด้านคุณภาพ ผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรและผู้ผลิตยาในต่างประเทศสามารถ
เพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ และสามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ 
(format) ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าเหมาะสมได้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามิได้ก าหนดรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งเป็นการเฉพาะ หากมีรายละเอียดที่เพียงพอที่ระบุบทบาท อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคู่สัญญาใน
การกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสามารถรับประกันได้ว่า ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจ
กระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะน าเข้า ผู้รับอนุญาตฯ จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว จาก
ผู้ผลิตยาในต่างประเทศหรือคู่สัญญาที่ท าข้อตกลงต่อกันเพ่ือเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
พิจารณาด าเนินการต่อไป    

    2. ในกรณีที่ไม่มีกิจกรรมใดระหว่างการน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรกับการผลิต อาจระบุ
ว่าไม่เก่ียวข้องในหัวข้อนั้น ๆ ได้ (Not Applicable: NA)  

     3. ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรไม่สามารถจัดท าเอกสารข้อตกลงกับ
ผู้ผลิตยาในต่างประเทศได้โดยตรง อาจพิจารณาจัดท าเอกสารข้อตกลงด้านคุณภาพในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 

  3.1 กรณผีู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรน าเข้ายาจากตัวแทนผู้จัดจ าหน่ายใน
ต่างประเทศ(Distributor) ให้ท าเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรกับ
ตัวแทนผู้จัดจ าหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งในข้อตกลงต้องระบุถึงรายละเอียดของกิจกรรมที่ท าร่วมกันระหว่าง
ผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร กับตัวแทนผู้จัดจ าหน่ายและผู้ผลิตยาในต่างประเทศ โดย
แสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต สถานที่ผลิต 
และการประกันคุณภาพที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา หรือกิจกรรม  
อ่ืน ๆ ที่กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่จะน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ โดยหลักการ         
ผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมั่นใจว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างผู้จัดจ าหน่ายใน
ต่างประเทศกับผู้ผลิตยาในต่างประเทศที่ผู้จัดจ าหน่ายจัดหายาให้กับผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามา           
ในราชอาณาจักร และหากเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และ/หรือ ประสิทธิผล          
ของผลิตภัณฑ์ยาที่น าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ผลิตยาในต่างประเทศ และ/หรือผู้จัดจ าหน่าย
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ผลิตภัณฑ์ยาในต่างประเทศ ต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือ
แจ้งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาต่อไป  
 

3.2 กรณีผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นบริษัทสาขาหรือบริษัทสาขาย่อย

ของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตยาหรือผู้จัดจ าหน่ายยาในต่างประเทศ ให้จัดท าเอกสารข้อตกลงระหว่างบริษัทสาขา/

บริษัทสาขาย่อยในประเทศไทยกับบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายยาในต่างประเทศ เนื่องจากแต่ละบริษัทฯ 

ต่างเป็นนิติบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศนั้น  

อย่างไรก็ตาม กรณีที่บริษัทสาขาหรือบริษัทสาขาย่อยไม่สามารถจัดท าข้อตกลงด้านคุณภาพกับ

บริษัทผู้ผลิตยาในต่างประเทศได้โดยตรง แต่มีข้อตกลงด้านคุณภาพที่ท ากับบริษัทที่เป็นส านักงานใหญ่แทน 

ต้องมีการยืนยันหรือรับรองว่า บริษัทส านักงานใหญ่มีอ านาจก ากับดูแลบริษัทที่เป็นผู้ ผลิต และท าหน้าที่

รับผิดชอบในส่วนของผู้ผลิต แทน  

3.3 กรณีผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นบริษัทสาขาหรือบริษัทสาขาย่อย

ของบริษัทท่ีเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายยาในต่างประเทศ และบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายยาในต่างประเทศ

มีการจ้างบริษัทอ่ืนในการท ากิจกรรมการผลิตยาบางอย่าง หรือจ้างบริษัทอ่ืนท าการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์       

ให้จัดท าเอกสารข้อตกลงระหว่างบริษัทสาขาหรือบริษัทสาขาย่อยในประเทศไทยกับบริษัทผู้ผลิตหรือ                

ผู้จัดจ าหน่ายยาในต่างประเทศ ซึ่งในข้อตกลงต้องระบุถึงรายละเอียดของกิจกรรมที่ท าร่วมกันระหว่าง        

ผู้รับอนุญาตฯ ซึ่งเป็นบริษัทสาขาย่อยในประเทศไทย กับผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายในต่างประเทศ และบริษัทที่

รับช่วงท ากิจกรรมการผลิต (contracted manufacturing activities) ให้กับผู้ผลิตยาหรือผู้จัดจ าหน่ายยา   

ในต่างประเทศ  โดยแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ

ผลิต สถานที่ผลิต การประกันคุณภาพ และ/หรือ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพอ่ืนที่

อาจกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา ผู้รับอนุญาตฯ ซึ่งเป็นบริษัทสาขาย่อยใน

ประเทศไทยต้องได้รับการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านทางผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายยาในต่างประเทศที่เป็น

คู่สัญญาในข้อตกลงด้านคุณภาพ ซึ่งอาจได้รับการแจ้งข้อมูลมาจากบริษัทที่รับช่วงท ากิจกรรมการผลิตอีกต่อ

หนึ่ง ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านคุณภาพยามาจากส่วนกิจกรรมการผลิตของผู้รับช่วงการผลิต (contracted 

manufacturer) เพ่ือแจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาตระหนักว่า การจัดท าข้อตกลงด้านคุณภาพระหว่างผู้รับ

อนุญาตน าหรือสั่งยาเข้าในราชอาณาจักรและผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายยาในต่างประเทศ อาจมีลักษณะที่

แตกต่างไปจากตัวอย่างและค าอธิบายที่น าเสนอข้างต้น ดังนั้น กรณีที่ผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาใน

ราชอาณาจักรมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดท าข้อตกลงด้านคุณภาพ สามารถติดต่อสอบถามได้ที ่
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เจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ส านักยา   

ณ ศูนย์ให้ค าปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพอาคาร 6 ชั้น 5 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 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

ของเอกสารที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

เป็นเอกสารที่แสดงถึงภาพรวมของสถานที่ผลิตยาโดยสังเขปเกี่ยวกับบริเวณสถานที่ผลิต หมวดการผลิต 
ระบบสนับสนุนการผลิต และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ข้อมูลแม่บทของสถานที่ผลิตยา ให้ระบุตามหัวข้อที่ระบุอยู่
ในแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา (Site  Master File) (F-D3-35) 

การกรอกแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา (Site  Master File)      
(F-D3-35)  ให้ผู้ยื่นค าขอกรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน พร้อมทั้งใส่เครื่องหมาย  ลงในที่ช่อง       มี      
หรือ       ไม่มี* เพ่ือจะได้ทราบในเบื้องต้นว่าท่านได้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาครบถ้วนหรือไม่    
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. การด าเนินการผลิต (Production) 

7. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

8. การกระจายยา ข้อร้องเรียน ข้อบกพร้องของผลิตภัณฑ์ และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Distribution, 

Complaints, Product Defects and Recalls) 

9. การตรวจสอบตนเอง (Self-Inspection) 

หมายเหต*ุ หากไม่มี ให้ระบุเหตุผลโดยย่อในช่องหมายเหตุ และชี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติม 

 

 

 
 
 


