
 
       บริษัทเอบีซีดี จ ำกัด เลขท่ี ๑๘-๒๔ ถนนดีงำม 

ต ำบลแสงชัย อ ำเภอเมือง จังหวัดนครชัย 
 
     วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  

เรื่อง  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบันและทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ     
ที่ด าเนินการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือศูนย์ที่ท าหน้าที่          
อย่างเดียวกัน ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน  

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

อ้ำงถึง  ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การยื่นค าขอ การพิจารณาค าขอ และ         
การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับ     
ยาแผนปัจจุบัน และทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ ที่ด าเนินการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือศูนย์ที่ท าหน้าที่อย่างเดียวกัน ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย   ๑ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา (แบบ ย.๒)    จ านวน ........ ฉบับ 
๒ แบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยา  จ านวน ........ ฉบับ 

เกี่ยวกับผู้รับอนุญาตและสถานที่ผลิตในต่างประเทศ (แบบ ย.๔) 
๓ ตัวอย่างฉลากหรือเอกสารก ากับยาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ถ้าหากมี)  จ านวน........ ฉบับ 

  ๔ ส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาหรือใบแทน  จ านวน ........ ฉบับ 
  ๕ ส าเนาใบอนุญาต      จ านวน ......... ฉบับ 
  (ให้เรียงตำมล ำดับทะเบียนต ำรับยำที่ข้ึนทะเบียนที่นำนที่สุดในกำรยื่นแต่ละครั้ง) 
  ๖ หนังสือมอบอ านาจ      จ านวน ......... ฉบับ 
  ๗ เอกสารที่ต้องยื่นในวันที่ขออนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา จ านวน ......... ฉบับ 
           ในภายหลังการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
           (มีเอกสำรที่ต้องย่ืนจ ำนวนกี่รำยกำร ขึ้นอยู่กับกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหัวข้อใด 

          ของแต่ละภำคผนวก) 

  เนื่องด้วยบริษัทเอบีซีดี จ ากัด มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนต ารับยา 
ตามความในประกาศท่ีอ้างถึง 

  บริษัทเอบีซีดี จ ากัด ขอเรียนว่า บริษัทได้ขอยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน
ต ารับยา ซึ่งเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตาม ภำคผนวก ค กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรทะเบียนต ำรับ     
ยำแผนปัจจุบัน ระดับรอง (Minor Variation – Notification (MiV-N)) ในกรณี MiV-N4 และ MiV-N5   
ซึ่งเกี่ยวกับผู้รับอนุญำตผลิตยำแผนปัจจุบัน ในต่ำงประเทศ จ านวน ๓ ค าขอ ดังนี้ 
  ๑ ยา D เลขทะเบียนที่ ๑ A ๒/ ๒๕๕๐ 

๒ ยา E เลขทะเบียนที่ ๒ A ๕ / ๒๕๕๓ 
  ๓ ยา F เลขทะเบียนที่ ๑ A ๗/ ๒๕๕๕ 

ทั้งนี้  หากมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดของเอกสารตามที่ยื่นมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ 
ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประสานบริษัทเอบีซีดี จ ากัด ผู้รับอนุญาต หรือผู้รับมอบอ านาจ      
ของผู้รับอนุญาต ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้ 

/๑ บริษัท… 

ตัวอย่ำงหนังสือแจ้งเลขำธิกำรฯ ตำมข้อ ๓.๔ (๑) 
(กรณี MiV-N4 MiV-N5 ตำมภำคผนวก ค        
และกรณีข้อ ๑ ๒ ๓ และ๔ ตำมภำคผนวก ง 
ซ่ึงเกี่ยวกับผู้รับอนุญำตผลิตยำฯ ในต่ำงประเทศ) 

๒๐ 



 

 

ด้ำนหลังแผ่นที่ ๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๑ กำรลงบันทึกกำรประสำนเพ่ือแก้ ไข
รำยละเอียด ตำมข้อ ๔.๒ 

กำรประสำนครั้งที่ ๑ 

ข้าพเจ้า นำยบริกำร  ประทับใจ ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติกำร พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดในรายละเอียดของเอกสาร
ตามที่ยื่นมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๐ ข้าพเจ้า  
ได้ประสาน นำงสำวสุดใจ  อำหำรและยำ (ระบุชื่อ-สกุลบุคคลที่ได้ประสาน)   
เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว และให้มาติดต่อพบข้าพเจ้าภายใน      
๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประสานนี้ 

 ข้าพเจ้าจึงได้บันทึกรายละเอียดในการประสานนี้ ไว้ เป็นหลักฐาน        
และได้ลงลายมือชื่อของข้าพเจ้า และพยานบุคคล จ านวน ๒ คน ไว้ด้วยแล้ว     
ดังปรากฏตามความข้างล่างนี้ 

 

 
(ลายมือชื่อ) นำยบริกำร  ประทับใจ 

ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติกำร 
         พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ลงวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๐  

พยำนคนที่ ๑ 

(ลายมือชื่อ) นำงสำวใฝ่ดี  ขยันจริง 
ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติกำร 
         พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ลงวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๐  

พยำนคนที่ ๒ 

(ลายมือชื่อ) นำงสำวรักดี  ใจม่ัน 
ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติกำร 
         พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ลงวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๐  

 

 

 



 

 

 

 

-๒- 

   
๑ บริษัทเอบีซีดี จ ากัด ผู้รับอนุญาต หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๖๔-๗๐๘๓ 

โทรสาร ๐๒-๕๗๓-๗๐๔๑ 
อีเมล abcd@gmail.co.th 

  ๒ นางสาวสุดใจ  อาหารและยา  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓-๑๑๑-xxxx 
     (ผู้รับมอบอ านาจ)   อีเมล sudjai@gmail.com 
       ID- Line sudjai 

ทั้งนี ้ บริษัทจะต้องยื่นตัวอย่างฉลาก หรือเอกสารก ากับยาฉบับจริงที่มีรูปแบบ และข้อความ
เหมือนกับที่จัดจ าหน่าย ตามที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเลขาธิการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
๑๐ วันท าการ ก่อนที่จะท าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว 

  อนึ่ง บริษัทขอรับรองว่าข้อความและรายละเอียดของหนังสือฉบับนี้และสิ่งที่ส่งมาด้วย        
เป็นความจริงทุกประการ และเป็นไปตามประกาศที่อ้างถึง ประกอบกับบริษัทรับทราบเงื่อนไขทางปกครอง     
และยินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาด าเนินการทางปกครองตามข้อ ๕ แห่งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การยื่นค าขอ การพิจารณาค าขอ และการตรวจสอบความถูกต้อง         
ของเอกสารเกี่ยวกับค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบัน และทะเบียนต ารับ       
ยาแผนโบราณ ที่ด าเนินการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือศูนย์ที่ท าหน้าที่
อย่างเดียวกัน ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ด าเนินการด้วย จะเป็นพระคุณ 

(ลายมือชื่อ)  นายอาหารและยา  ประเทศไทย  ผู้รับอนุญาต 
             (นายอาหารและยา  ประเทศไทย)  (ตัวบรรจง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงหนังสือแจ้งเลขำธิกำรฯ ตำมข้อ ๓.๔ (๑) 
(กรณี MiV-N4 MiV-N5 ตำมภำคผนวก ค        
และกรณีข้อ ๑ ๒ ๓ และ๔ ตำมภำคผนวก ง 
ซ่ึงเกี่ยวกับผู้รับอนุญำตผลิตยำฯ ในต่ำงประเทศ) 
 

๒๒ 



 

 
 

 

ด้ำนหลังแผ่นที่ ๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

กำรประสำนครั้งที่ ๒ 

ข้าพเจ้า นำยบริกำร  ประทับใจ ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติกำร พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดในรายละเอียดของเอกสาร
ตามท่ียื่นมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๐  ข้าพเจ้า
ได้ประสาน นำงสำวสุดใจ  อำหำรและยำ (ระบุชื่อ-สกุลบุคคลที่ได้ประสาน)    
เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว และให้มาติดต่อพบข้าพเจ้าภายใน      
๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประสานนี้ 

 ข้าพเจ้าจึงได้บันทึกรายละเอียดในการประสานนี้ ไว้ เป็นหลักฐาน       
และได้ลงลายมือชื่อของข้าพเจ้า และพยานบุคคล จ านวน ๒ คน ไว้ด้วยแล้ว     
ดังปรากฏตามความข้างล่างนี้ 

 

 
(ลายมือชื่อ) นำยบริกำร  ประทับใจ 

ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติกำร 
         พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ลงวันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๐  

พยำนคนที่ ๑ 

(ลายมือชื่อ) นำงสำวใฝ่ดี  ขยันจริง 
ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติกำร 
         พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ลงวันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๐  

พยำนคนที่ ๒ 

(ลายมือชื่อ) นำงสำวรักดี  ใจม่ัน 
ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติกำร 
         พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ลงวันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๐  

 

 

 

 

กำรลงบันทึกกำรประสำนเพ่ือแก้ ไข
รำยละเอียด ตำมข้อ ๔.๒ 

๒๓ 


