
 
 

 
 
 
 

ประกาศกองยา 
เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้านยาในสถานการณ์แพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
____________ 

ตามท่ีปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)         
ในประเทศเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อลดความเส่ียงจากการระบาดของโรคตามนโยบายของรัฐบาลและอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้านยาให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง กองยาจึงขอปรับเปล่ียน
กระบวนการให้บริการด้านยาเพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อให้บริการมีความรวดเร็ว ชัดเจน มีการปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้  

๑. การให้บริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 
๑.๑ การยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอท่ีพิจารณาอนุญาตท่ี OSSC ให้ดำเนินการ

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Skynet Smart Drop box) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือไปรษณีย์     
โดยระบุ ช่ือผู้รับมอบอำนาจ ในการส่งเอกสารพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
ท่ีใช้สำหรับติดต่อประสานงาน 

๑.๒ การช้ีแจงและสอบถามการดำเนินการด้านคำขอฯ ให้ดำเนินการผ่านช่องทางโทรศัพท์ 
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือแอพพลิเคช่ันไลน์ 

๑.๓ การออกใบสำคัญ/การพิจารณาอนุญาต ให้ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อกองยาได้รับหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะจัดส่งหนังสือสำคัญฉบับจริง
ทางไปรษณีย์ ในภายหลัง 

๑.๔ การให้คำปรึกษาท่ัวไปให้ดำเนินการทางโทรศัพท์ 

๒. การยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์ยา หรือหนังสือรับรอง  
๒.๑ การยื่นเปิดสิทธิ์หรือการมอบอำนาจให้ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

หรือทางไปรษณีย์  
๒.๒ การยื่นคำขอ และเอกสารยื่นประกอบคำขอ เช่น คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา  

คำขอแก้ไขเปล่ียนแปลงทะเบียนตำรับยา คำขอจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์  คำขออนุญาตโฆษณาขายยา  
คำขอเกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิก ให้ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Skynet ได้แก่ ระบบ e-Review  
ระบบเภสัชเคมีภัณฑ์ ระบบงานโฆษณา) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือไปรษณีย์  

๒.๓ การช้ีแจงและสอบถาม ให้ดำเนินการผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  

 
๒.๔ การออก… 
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๒.๔ การออกใบสำคัญ/การพิจารณาอนุญาต ให้ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อกองยาได้รับหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะจัดส่งหนังสือสำคัญ        
ฉบับจริงทางไปรษณีย์ ในภายหลัง 

๒.๕ การให้คำปรึกษา การตอบข้อหารือเป็นลายลักษณ์อักษร การสอบถามเกี่ยวกับคำขอ
ท่ีอยู่ระหว่างการดำเนินการ ฯลฯ ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานของแต่ละกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบคำขอ     
โดยระบุช่ือตำรับ เลขรับ/เลขทะเบียน และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบคำขอ 

๓. การตรวจและการประเมินคำขอด้านสถานประกอบการยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ 
๓.๑ เล่ือนการตรวจประเมินมาตรฐานสถานท่ีผลิตยาแผนปัจจุบัน (GMP) หรือสถานท่ี

ผลิตยาแผนโบราณ (GMP หรือ FMP) ไปหลังส้ินเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดจะดีขึ้น 

๓.๒ การประเมินคำขอมาตรฐานของสถานท่ีผลิตยาในต่างประเทศ (GMP Clearance)            
ให้ดำเนินการผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือไปรษณีย์  

๓.๓ การขอหนังสือรับรองมาตรฐานสถานท่ีผลิตยาภายในประเทศ (GMP หรือ FMP 
Certificate) เช่น การออกใบใหม่ การต่ออายุ และการขอสำเนาหนังสือรับรอง ให้ดำเนินการผ่านช่องทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๔  การขอหนั ง สือรับ รองมาตรฐาน หลักเกณ ฑ์ วิธี ก าร ท่ี ดี ในการกระจายยา 
 (GDP Certificate) เช่น การออกใบใหม่ การต่ออายุ และการขอสำเนาหนังสือรับรอง ให้ดำเนินการผ่าน
ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๕ ในกรณีท่ีหนังสือรับรองมาตรฐาน GMP FMP หรือ GDP หมดอายุ และไม่สามารถ
ตรวจประเมินมาตรฐานสถานท่ีได้ จะต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานเป็นระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันท่ี
หมดอายุ 

๓.๖ การพิจารณาแบบแปลนสถานท่ี ให้ดำเนินการผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   
หรือไปรษณีย์  

๓.๗ การดำเนินการด้านใบอนุญาตสถานท่ีด้านยา เช่น คำขออนุญาต/คำขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตสถานท่ีผลิต ขาย นำเข้า ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาเสพติดให้โทษ        
ในประเภทท่ี ๓ และวัตถอุอกฤทธิ์ในประเภทท่ี ๓ หรือประเภทท่ี ๔ คำขอหนังสือรับรองการมีใบอนุญาตสถานท่ี
ด้านยา ให้ดำเนินการผ่านช่องทางไปรษณีย์ และให้ติดต่อส่ือสารกับเจ้าหน้าท่ีผ่านทางโทรศัพท์  ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือแอพพลิเคช่ันไลน์ 

๓.๘ การให้คำปรึกษาจะดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔. การผ่อนผันหลักเกณฑ์ด้านเอกสารประกอบคำขอ 

๔.๑ สามารถใช้สำเนาเอกสาร หรือเอกสารอิ เล็กทรอนิกส์แทนเอกสารฉบับจริง  
โดยให้ผู้ประกอบการรับรองตนเอง 

๔.๒ ให้ยื่นเอกสารท่ีจำเป็นต่อการพิจารณาอนุญาตให้สมบูรณ์ครบถ้วนก่อน แล้วยื่น
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมภายหลังได้ ในกรณีท่ีเอกสารหรือข้อกำหนดแสดงข้อมูลด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
หรือความปลอดภัย ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน ให้ช้ีแจงเหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา  

 
 

๔.๓  สามารถ... 
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ประกาศกองยา 
เ ร่ือง การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้านยาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กิจกรรมหลัก กิจกรรม รายละเอียดผู้ประสานงานหลัก ช่องทางการดำเนินการ/ปฏิบัติงาน 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ /ไปรษณีย์/โทรศัพท์/โทรสาร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

การยื่นคำขอด้านยา 1. การให้บริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 
การให้บริการ ณ ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service Center : OSSC) 

1. นางรัชดา พัฒนสมบัติสกุล 
     (ยื่นคำขออนุญาตฯ) 
2. นางสาวพัชราพรรณ  กิจพันธ์ 
     (การขึ้นทะเบียนกรณีถ่ายโอนฯ 
(Transfer)) 
3. นางสาวสินีนาฏ  อ่วมสำอาง 
     (การออกหนังสือรับรอง) 
4. นางสาวหทัยรัตน์  แก้วอร่ามศรี 
     (การให้คำปรึกษาท่ัวไป) 
 

1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ossc_drug@fda.moph.go.th 
2. โทรศัพท์ : 0 2590 7620-1 (การยื่นคำขอ) 
3. โทรศัพท์ : 0 2590 7619 (การให้คำปรึกษาท่ัวไป) 
4. ไปรษณีย์ : กองยา (OSSC)  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 

กองยา 
กลุ่มกำกับดูแล 
ก่อนออกสู่ตลาด  
(งาน OSSC) 

๒. การยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือหนังสือรับรอง 
๒.๑ การยื่นเปิดสิทธิหรือ       
การมอบอำนาจ 

นายกฤษดา ลิมปนานนท์ 

 
 
 

 

1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : drug-smarthelp@fda.moph.go.th 
2. แอพพลิเคช่ันไลน์ : @thfda-drug    
3. โทรศัพท์ : 0 2590 7167 
4. ไปรษณีย์ : กองยา (กลุ่มพัฒนาระบบ)  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

   

กองยา 
กลุ่มพัฒนาระบบ 

เอกสารแนบท้าย 



กิจกรรมหลัก กิจกรรม รายละเอียดผู้ประสานงานหลัก ช่องทางการดำเนินการ/ปฏิบัติงาน 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ /ไปรษณีย์/โทรศัพท์/โทรสาร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

 ๒.๒ การยื่นคำขอ และเอกสาร 
ยื่นประกอบคำขอ เชน่  
- คำขอข้ึนทะเบียนตำรับยา  
- คำขอแก้ไขเปล่ียนแปลง  
- คำขอจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์  
- คำขออนุญาตโฆษณา 
ขายยา  
- คำขอเกี่ยวกับการยาวิจัยทาง
คลินิก เป็นต้น  
๒.๓ การช้ีแจงและสอบถาม 
๒.๔ การออกใบสำคัญ/         
การพิจารณาอนุญาต 
๒.๕ การให้คำปรึกษา  
การตอบข้อหารือเปน็ลายลักษณ์
อักษร การสอบถามเก่ียวกับ 
คำขอที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
ฯลฯ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยา 
กลุ่มกำกับดูแล 
ก่อนออกสู่ตลาด 

๒ 

รายละเอียดตามประเภทยาในหน้า ที่ 3 - 4 



กิจกรรมหลัก กิจกรรม รายละเอียดผู้ประสานงานหลัก ช่องทางการดำเนินการ/ปฏิบัติงาน 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ /ไปรษณีย์/โทรศัพท์/โทรสาร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

  1. งานยาชีววัตถุ  
   - นางปาริชาติ จิระชนากุล 
   - นางวีณา นกอยู่ 
   - นางฐิตารีย์ สุดชัยพร 

1. งานยาชีววัตถุ  
  - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : bio@fda.moph.go.th 
  - โทรศัพท์ : 0 2590 7203 
  - ไปรษณีย์ : กองยา (งานยาชีววัตถุ)  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000  
 

  2. งานยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์ 
   - นางสาวใจพร พุ่มคำ 
   - นางสาวภูษณิศา ไผ่ป้อง 

2. งานยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์ 
  - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : Vet@fda.moph.go.th 
  - โทรศัพท์ : 0 2590 7319, 0 2590 7058 
  - ไปรษณีย์ : กองยา (งานยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์) 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 
 

  3. งานโฆษณายา  
   - นางสาวมธุรส ยอดพรหม 
 
 
 
 
 
 
 

3. งานโฆษณายา  
  - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : 
drugadcontrol@fda.moph.go.th 
  - โทรศัพท์ : 0 2590 7157 
  - ไปรษณีย์ : กองยา (งานโฆษณายา) 
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 
 

๓ 



กิจกรรมหลัก กิจกรรม รายละเอียดผู้ประสานงานหลัก ช่องทางการดำเนินการ/ปฏิบัติงาน 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ /ไปรษณีย์/โทรศัพท์/โทรสาร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

4. งานยาวิจัยทางคลินิก 
   - นางสาวสมใจ ไทยเจือ 
   - นางสาวอกนิษฐ์ เวพีวุฒิกร 

4. งานยาวิจัยทางคลินิก 
  - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : ind.thaifda@gmail.com 
  - โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2590 7061 
  - ไปรษณีย์ : กองยา (งานยาวิจัยทางคลินิก)  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
 

  5. งานยาเคมี 
  - นางสุภัทรา ผ่องศรี 
  - นางสาวศศิภาส์  ศรีสวัสด์ิ 
  - นางสาวสุมิตรา หาญพาสุพงศ์  
    (ผู้ประสานงาน) 

5. งานยาเคมี 
 - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : 
chemdrug_variation@fda.moph.go.th  
(สำหรับคำขอแก้ไขเปล่ียนแปลง) 
  - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  
chemdrug_application @fda.moph.go.th   
(สำหรับคำขอข้ึนทะเบียน) 
  - โทรศัพท์ 0 2590 7196 ,0 2590 7190 และ 
0 2590 7192 (ผู้ประสานงาน) 
  - ไปรษณีย์ : กองยา (งานยาเคมี)  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 
 
 
 
 
 

 

๔ 



กิจกรรมหลัก กิจกรรม รายละเอียดผู้ประสานงานหลัก ช่องทางการดำเนินการ/ปฏิบัติงาน 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ /ไปรษณีย์/โทรศัพท์/โทรสาร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

 ๓. การตรวจและการประเมินคำขอด้านสถานประกอบการยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ 
๓.๑ เลื่อนการตรวจและการ
ประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตยา
แผนปัจจุบัน (GMP) หรือสถานที่
ผลิตยาแผนโบราณ (GMP หรือ 
FMP) ไปหลังสิ้นเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๓ หรือจนกว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดจะดีขึ้น 
 

1. นางคัคนางค์ ปอแก้ว  (GMP) 
2. นายปิ่นพงศ์ อินทรพาณิช (FMP)      

1. นางคัคนางค์ ปอแก้ว  (GMP) 
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : 
gmp_accredit@fda.moph.go.th 
- โทรศัพท์ : 0 2590 7704 
 

กองยา  
กลุ่มกำกับดูแล 
หลังออกสู่ตลาด  

   2. นายปิ่นพงศ์ อินทรพาณิช (FMP)    
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pinpongenator@gmail.com 
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : TM.Thaifda@gmail.com 
- โทรศัพท์ : 0 2590 7164 
 

 

3.2 การประเมินคำขอมาตรฐาน
ของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ 
(GMP Clearance) 
 

นางสาวนราวดี จินากุล 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : gmp_accredit@fda.moph.go.th 
2. โทรศัพท์ : 0 2590 7618 

กองยา  
กลุ่มกำกับดูแล 
หลังออกสู่ตลาด  

3.3 การขอหนังสือรับรอง
มาตรฐานสถานที่ผลิตยา
ภายในประเทศ (GMP หรือ FMP 
Certificate) เช่น การออกใบใหม่ 
การต่ออายุ และการขอสำเนา
หนังสือรับรอง 

นายกำชัย ไวว่อง 
 
 
 
 
 
 

1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : tkvaivong@gmail.com  
2. โทรศัพท์ : 0 2590 7315 

กองยา  
กลุ่มกำกับดูแล 
หลังออกสู่ตลาด  

๕ 



กิจกรรมหลัก กิจกรรม รายละเอียดผู้ประสานงานหลัก ช่องทางการดำเนินการ/ปฏิบัติงาน 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ /ไปรษณีย์/โทรศัพท์/โทรสาร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

๓.๔ การขอหนังสือรับรอง
มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การกระจายยา (GDP 
Certificate) เช่น การออกใบใหม่ 
การต่ออายุ และการขอสำเนา
หนังสือรับรอง 
 

นายกำชัย ไวว่อง 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : tkvaivong@gmail.com  
2. โทรศัพท์ : 0 2590 7315 

กองยา  
กลุ่มกำกับดูแล 
หลังออกสู่ตลาด  

๓.๕ ในกรณีที่หนังสือรับรอง
มาตรฐาน GMP FMP หรือ GDP 
หมดอายุ และไม่สามารถตรวจ
ประเมินมาตรฐานสถานที่ได้ จะ
ต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐาน
เป็นระยะเวลา ๖ เดือน นบัจาก
วันที่หมดอายุ 
 
๓.6 การพิจารณาแบบแปลน
สถานที่  

นายธนานันท์ ทรัพย์เจริญ  1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : golf_fda@hotmail.com 
2. โทรศัพท์ : 0 2590 7315, 06 4169 9453 
3. ไปรษณีย์ : กองยา (กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด) 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000  
  
 
 
 
 

กองยา  
กลุ่มกำกับดูแล 
หลังออกสู่ตลาด  

๖ 



กิจกรรมหลัก กิจกรรม รายละเอียดผู้ประสานงานหลัก ช่องทางการดำเนินการ/ปฏิบัติงาน 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ /ไปรษณีย์/โทรศัพท์/โทรสาร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

๓.๗ การดำเนินการด้านใบอนุญาต
สถานที่ด้านยา เช่น คำขออนุญาต/
คำขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการใน
ใบอนุญาตสถานท่ีผลิต ขาย นำเข้า 
ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ       
ยาเสพติดให้โทษ ในประเภทท่ี 3 
และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทท่ี ๓ หรือ
ประเภทท่ี ๔ คำขอหนังสือรับรอง 
การมีใบอนุญาตสถานท่ีด้านยา 
 

นายทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : license@fad.moph.go.th 
2. โทรศัพท์ : 0 2590 7200 
3. ไปรษณีย์ : กองยา (กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด) 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000   
๔. แอพพลิเคช่ันไลน์ : @657avkwg 

กองยา  
กลุ่มกำกับดูแล 
หลังออกสู่ตลาด  

๖. การดำเนินงานอื่น ๆ ด้านยา 
๖.๑ การเสนอข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาบัญชียา
หลักและราคากลาง 

1. บัญชียาหลัก 
   - นายธนกฤต มงคลชัยภักดิ์ 
2. ราคากลาง 
   - นายถิรพิชญ์ เจือจันทร์ 
 

1. บัญชียาหลัก 
   - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : nlem.fda@gmail.com 
2. ราคากลาง 
   - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : nlem.price@gmail.com 

กองยา 
 กลุ่มนโยบายแห่งชาติ

ด้านยา 

๖.๒ การสำรวจข้อมูลปริมาณคง
คลังของยา 

1. นางสาวคัคนางคฺ โตสงวน 
2. นางสาวภัทรกรณ์ ศิริบุญ 

1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : 
drugshotages.th@gmail.com 
2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : lady_kp@fda.moph.go.th 
 

กองยา 
 กลุ่มนโยบายแห่งชาติ

ด้านยา 

๖.๓ การยื่นคำของานวินิจฉัย
ประเภทผลิตภัณฑ์ หรือประเภท
ยาที่ขอขึ้นทะเบียนและคำขอ
เปลี่ยนประเภทยา 

1. นางนันทรัตน์  สุขรอด 
2. นางสาววรรณนิสา สุดทรวง 
     

1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : druglaw@fda.moph.go.th 
๒. ไปรษณีย์ : กองยา (กลุ่มกำหนดมาตรฐาน)  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 กระทรวงสาธารณสุข 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000  

กองยา  
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 

๗ 



กิจกรรมหลัก กิจกรรม รายละเอียดผู้ประสานงานหลัก ช่องทางการดำเนินการ/ปฏิบัติงาน 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ /ไปรษณีย์/โทรศัพท์/โทรสาร 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

๖.๔ การให้คำปรึกษาด้าน
กฎหมายยา หรือวินิจฉัย
ผลิตภัณฑ์ 

1. นางนันทรัตน์  สุขรอด 
2. นางสาววรรณนิสา สุดทรวง 

1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : druglaw@fda.moph.go.th 
2. โทรศัพท์ : 0 2590 7344  
3. ไปรษณีย์ : กองยา (กลุ่มกำหนดมาตรฐาน)  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 
 

กองยา  
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 

๖.๕ การส่งรายงานประจำปีของ
ผู้รับอนุญาตยาแผนปัจจุบัน        
และยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ 

นายกฤษดา ลิมปนานนท์ 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  
drug-smarthelp@fda.moph.go.th 
2. แอพพลิเคช่ันไลน์ : @thfda-drug    
3. โทรศัพท์ : 0 2590 7167 
4. ไปรษณีย์ : กองยา (กลุ่มพัฒนาระบบ)  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000   
 

กองยา  
กลุ่มพัฒนาระบบ 

หมายเหตุ : กรณีใหพ้นักงานส่งเอกสาร (messenger) มาส่งเอกสาร ใหจ่้าหน้าซองเช่นเดียวกัน และส่งเอกสารท่ีห้อง 310 ฝ่ายบริหารฯ กองยา 

๘ 


