หน่วยงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ

กองยำ

รหัสเอกสำร

ชื่อเอกสำร

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 55 ด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์, วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์, วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
P-FDA-T-1 การควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ
P-FDA-T-10 การบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
P-FDA-T-3 การตรวจติดตามคุณภาพภายในและการปฏิบัติการแก้ไข
P-FDA-T-5 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
P-FDA-T-6 การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
P-FDA-T-7 การเจรจา และ/หรือ ประชุมระหว่างประเทศ
P-FDA-T-8 การจัดการฝึกอบรม
P-D2-1
การกาหนดขอบข่าย รูปแบบ การประเมินเพื่อการอนุญาตการขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรอง
P-D2-10 การรับจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์/การเพิ่มชื่อผูผ้ ลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ในฐานข้อมูล
P-D2-11 การรับพิจารณาหนังสือมอบอานาจเกี่ยวกับการโฆษณายา
การยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงสาระบางประการในหนังสือให้ความเห็นชอบการนาหรือสัง่ สินค้าตามประกาศกระทรวง
P-D2-12
พาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักร
P-D2-13 การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา (Certificate of Pharmaceutical Product/Certificate of Free Sale)
การออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตเกี่ยวกับสารกาเฟอีน (Caffeine) ตามประกาศกรมการค้าภายใน พ.ศ.
P-D2-14
2546
P-D2-15 การรับรอง/ให้ความเห็นชอบการนาหรือสัง่ สินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
P-D2-16 การประเมินเพื่อออกใบอนุญาตโฆษณาขายยา
การประเมินเพื่อออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบันสาหรับสัตว์ กรณี ยาสามัญ และยาใหม่ (ยกเว้น ยาชีว
P-D2-18
วัตถุสาหรับสัตว์)
การประเมินเพื่อออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบันสาหรับมนุษย์ กรณียาสามัญ (Generic drugs) และยา
P-D2-19
สามัญใหม่ (New Generic drugs)
P-D2-20 การประเมินคาขอขึ้นทะเบียนตารับยาเพื่อการส่งออกเท่านั้น
P-D2-21 การประเมินเพื่อออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยากาพร้า (Orphan Drugs)
P-D2-22 การประเมินคาขอขึ้นทะเบียนตารับยาแผนโบราณ
P-D2-25 การประเมินคาขอขึ้นทะเบียนตารับยาพัฒนาจากสมุนไพร
P-D2-27 การประเมินเพื่อออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาใหม่ (New Drugs)
P-D2-29 การประเมินการติดตามความปลอดภัยของยาใหม่และยาชีววัตถุที่เป็นชีววัตถุใหม่ (Safety Monitoring Program)
การรับคาขอการขึ้นทะเบียนตารับยา การรับคาขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในทะเบียนตารับยา และการรับคาขอ
P-D2-3
อนุญาตโฆษณาขายยา
P-D2-32 การประเมินเพื่อออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบันสาหรับสัตว์ กรณีอ้างอิงทะเบียนตารับยาเดิม (Refer)
P-D2-33 การขึ้นทะเบียนตารับยากรณีถ่ายโอนทะเบียนตารับยา (TRANSFER)
P-D2-34 การแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในทะเบียนตารับยากรณีดาเนินการมากกว่า 1 วัน
P-D2-35 การขอใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา (แบบ ย. 3)
P-D2-36 การเปิดเผยรายงานผลการประเมินคาขอขึ้นทะเบียนตารับยาวัคซีนที่รับขึ้นทะเบียน
P-D2-37 การติดต่อและการประสานงานกับผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
การรับคาขอปลดการติดตามความปลอดภัย (Safety Monitoring Program : SMP) ของยาใหม่ และยาชีววัตถุที่เป็นชีว
P-D2-4
วัตถุใหม่
P-D2-47 การตรวจตราการวิจัยทางคลินิก
การรับคาขอและประเมินคาขอเพื่ออนุญาตโครงร่างการศึกษาความเท่าเทียมกันทางผลการรักษา (Therapeutic
P-D2-5
equivalence) และ/หรือ รายงานการศึกษาความเท่าเทียมกันทางผลการรักษา
P-D2-50 การเพิกถอน การยกเลิกใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
P-D2-53 การคัดเลือกและแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
P-D2-54 การประชุมคณะอนุกรรมการ
P-D2-61 การประเมินเพื่อออกเอกสารอนุญาตนาหรือสัง่ ยาที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน กรณีเพื่อการวิจัย
P-D2-62 การอุทธรณ์ และการร้องเรียน
P-D2-63 การประเมินรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาวิจัยทางคลินิก
P-D2-64 การพิจารณาองค์กรที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการให้การอนุญาต ที่อาจมีผลต่อความเป็นกลาง
P-FDA-S-1

หน่วยงำน

รหัสเอกสำร
P-D2-68
P-D2-69
P-D2-7
P-D2-70
P-D2-71
P-D2-72
P-D2-73
P-D2-8
P-D2-9
P-D3-10
P-D3-16
P-D3-17
P-D3-18
P-D3-19
P-D3-2
P-D3-20
P-D3-21
P-D3-22
P-D3-23
P-D3-24
P-D3-25
P-D3-26
P-D3-27
P-D3-28
P-D3-29
P-D3-3
P-D3-30
P-D3-32
P-D3-33
P-D3-34
P-D3-35
P-D3-36
P-D3-37
P-D3-38
P-D3-4
P-D3-5
P-D3-7
P-D3-8
P-D3-9
P-D4-6
P-D5-2
P-D6-1

ชื่อเอกสำร
การออกเอกสารอนุญาตผลิต แบ่งบรรจุ นาหรือสัง่ Placebo เข้ามาในราชอาณาจักร
การประเมินเพื่อออกเอกสารอนุญาตนาหรือสัง่ ยาที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน (เพื่อบริจาคเพื่อการกุศล-สาหรับ
การคัดเลือกและแต่งตัง้ ผูป้ ระเมินภายใน/ผูป้ ระเมินภายในฝึกหัด
การขอนัดหมายเจ้าหน้าที่
การประเมินเพื่อออกเอกสารอนุญาตเกี่ยวกับยาวิจัยทางคลินิกโดยช่องทางด่วนพิเศษ
การออกหนังสือรับรองการแปลใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา
การประเมินคาขอขึ้นทะเบียนตารับยาเพื่อออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาชีววัตถุ
การประเมินสมรรถนะผูป้ ระเมินภายใน
การคัดเลือกและประเมินสมรรถนะผูป้ ระเมินภายนอก ผูเ้ ชี่ยวชาญ หน่วยทดสอบ และหน่วยตรวจประเมิน
การเรียกเก็บยาคืน และการติดตามการเรียกเก็บยาคืน
ความเกี่ยวข้องกับกลุม่ กฎหมายอาหารและยา
การพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
การเก็บตัวอย่างยาตามโครงการเฝ้าระวังและกรณีพิเศษ
การตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา
การตรวจประเมิน GMP
การพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตผลิตยา หรือใบอนุญาตขายยา หรือใบอนุญาตนาหรือสัง่ ยาเข้ามาในราชอาณาจักร
การประเมินเพื่อการออกใบอนุญาตผลิต ขาย นาหรือสัง่ ยาแผนโบราณ และนาหรือสัง่ ยาแผนปัจจุบันเข้ามาใน
การประเมินเพื่อการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
การประเมินเพื่อออกใบอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 3
การประเมินเพื่อออกใบอนุญาตผลิต ขาย นาเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
การประเมินเพื่อออกใบอนุญาตฯ ขายส่งตรงวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 3 หรือประเภท 4
การประเมินเพื่อออกใบอนุญาตแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในใบอนุญาต
การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินบุคลากรในงานตรวจสอบเฝ้าระวัง
การสรรหา คัดเลือก และการประเมินบุคลากร (สาหรับการตรวจประเมินผูผ้ ลิตยาแผนโบราณ ตามหลักเกณฑ์ภาคผนวก
ข และ ภาคผนวก ค)
การตรวจประเมิน FMP
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ GMP/GDP/FMP Certificate
การพักใช้และเพิกถอนเกียรติบัตร และใบอนุญาตผลิตยา
การประเมินเพื่อออกใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ
การต่ออายุใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
การออกใบแทนใบอนุญาต
การออกหนังสือรับรองสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
การพิจารณาความถูกต้องและแปลรายงานการตรวจประเมิน GMP จากฉบับภาษาไทย เป็นฉบับภาษาอังกฤษ
การตรวจประเมิน GDP
การกากับดูแลการกระจายวัคซีนและการสือ่ สารข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การสรรหา คัดเลือก และประเมินบุคลากรในงานตรวจประเมิน GMP
การฝึกอบรมบุคลากร
การพักใช้และเพิกถอนหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาและใบอนุญาตผลิตยา
การแจ้งเตือนภัยเร่งด่วน
การจัดการปัญหาคุณภาพยา
การคัดเลือกและแต่งตัง้ คณะทางาน
การประชุมคณะกรรมการยา
การพิจารณากาหนดราคากลางยา
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รหัสเอกสำร

ชื่อเอกสำร

กองอำหำร

P-F1-1
P-F1-2
P-F1-3
P-F2-11
P-F2-19
P-F2-2
P-F2-21
P-F2-22
P-F2-23
P-F2-26
P-F2-27
P-F2-5
P-F3-1
P-F3-18
P-F3-2
P-F3-34
P-F3-39
P-F3-40
P-F3-41
P-F4-1
P-F4-41
P-F4-42
P-F5-1
P-I1-2
P-I2-1
P-I3-1
P-I3-10
P-I3-11
P-I3-2
P-I3-3
P-I3-4
P-I3-5
P-I3-7
P-I3-8
P-I3-9
P-I5-1
P-I5-2
P-I5-3
P-I6-1
P-N2-1
P-N2-10
P-N2-12
P-N2-15
P-N2-16
P-N2-17
P-N2-18

การรับหนังสือราชการและหนังสืออื่น
การส่งหนังสือราชการและหนังสืออื่น
การกันเงินงบประมาณ
การอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร และการแก้ไขรายการอนุญาต
การพิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
การคัดเลือก ประเมิน และจัดทาทะเบียนผูป้ ระเมินเอกสารวิชาการและการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร
การขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้าตาล)
การออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก
การอนุญาตโฆษณาอาหาร
การรขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการอนุญาตเกี่ยวกับสารกาเฟอีนสาหรับการผลิต เครื่องดืม่ ผสมกาเฟอีน
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร
การอนุญาตสถานที่ผลิตหรือนาเข้าอาหาร การแก้ไขรายการการอนุญาตและการต่ออายุ
การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ
การร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
การประมวลหลักฐาน
การออกคาสัง่ ทางปกครองและการอุทธรณ์
การเรียกเก็บผลิตภัณฑ์คืน
การแจ้งเตือนภัยเร่งด่วน
การจัดการปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
การจัดทาประกาศ
การคัดเลือกและแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
การประชุมคณะอนุกรรมการ
ขั้นตอนการส่งข้อมูลลง เว็บไซต์กองอาหาร
การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
การฝึกอบรมบุคลากร
การตรวจสอบการนาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การตรวจสอบสินค้านาเข้าร่วมกับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นาติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักร
การพิจารณาการนาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การเก็บตัวอย่าง
การอายัด
การพิจารณาองค์กรที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อความเป็นกลาง
การพิจารณาการนาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพในระบบ e-logistics
การตรวจสอบการนาผ่านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การเรียกเก็บผลิตภัณฑ์สุขภาพคืน
การถอนอายัด
แนวทางการดาเนินการกับสินค้าส่งคืนจากต่างประเทศ
การร้องเรียน
การกาหนดขอบข่าย รูปแบบในการตรวจประเมิน เพื่อการอนุญาต การขึ้นทะเบียน
การออกหนังสือแจ้งข้อมูลการขอส่งออก หนังสือรับรองในการนาหรือสัง่ สารกาเฟอีน (Caffenine) เข้ามาในราชอาณาจักร
การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์หนังสือรับรองการขาย
การออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนาเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษ หรือ วัตถุออกฤทธิ์
การพิจารณาอนุญาตผลิต จาหน่าย หรือครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1
การพิจารณาอนุญาตนาเข้า หรือ ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1
การพิจารณาอนุญาตผลิต นาเข้าวัตถุออกฤทธิ์ตัวอย่างประเภท 3 หรือ 4
การตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตนาเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีนาเข้า Acetic anhydride ราย
อุตสาหกรรมภายใต้ระบบปิด เฉพาะคราว)
การตรวจประเมินเพื่อการออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับวัตถุเสพติดและการต่ออายุ กรณีที่มิใช่ยาใหม่

กองด่ำนอำหำรและยำ

กองควบคุมวัตถุเสพติด

P-N2-19
P-N2-2

หน่วยงำน

รหัสเอกสำร
P-N2-20
P-N2-22
P-N2-23
P-N2-24
P-N2-25
P-N2-26
P-N2-27
P-N2-28
P-N2-29
P-N2-30
P-N2-31
P-N2-32
P-N2-33
P-N2-36
P-N2-37
P-N2-38
P-N2-39
P-N2-4
P-N2-40
P-N2-57
P-N2-58
P-N2-59
P-N2-60
P-N2-61
P-N2-62
P-N2-7
P-N2-8
P-N2-9
P-N3-34
P-N3-35
P-N3-48
P-N3-51
P-N3-53
P-N3-55
P-N3-56
P-N4-5

ชื่อเอกสำร
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในเอกสารตารับที่ได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือ
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตารับ (กรณีส่งผูต้ รวจประเมินภายนอกพิจารณา)
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในเอกสารตารับที่ได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียน (กรณีที่ไม่ต้องส่งผูต้ รวจประเมินภายนอก
พิจารณา)
การสลักหลังแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
การออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
การพิจารณาอนุญาตการโฆษณาวัตถุเสพติด
การตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณี Acetic anhydride ราย
อุตสาหกรรมภายใต้ระบบปิด รายใหม่ ))
การตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาต ให้มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายเดิม ขอต่อเนื่อง)
การตรวจประเมินเพื่อออกหนังสือสาคัญผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 (ที่ไม่ใช่ Hemp)
การพิจารณาปริมาณการใช้และความเหมาะสมของการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายใหม่ หรือ กรณีขอเพิ่ม
วิธีวิเคราะห์/สูตร)
การตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตจาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เกินปริมาณที่
กาหนดไว้ตามมาตรา 8(5)
การตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
การตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตผลิต ขาย นาเข้า ส่งออก หรือให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
การต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
การต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
การคัดเลือกและแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
การประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ
การวางแผนการตรวจประเมิน
การคงไว้ พักใช้ เพิกถอน ยกเลิก ใบอนุญาต
การแก้ไขเปลียนแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 (กรณีที่มิใช่การขอ
เพิ่มปริมาณหรือเพิ่มชนิดระหว่างปี)
การตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่
ภายใต้ระบบปิด รายใหม่)
การตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีรายวิทยาศาสตร์ รายใหม่)
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4
(กรณีขอเพิ่มปริมาณระหว่างปี/เพิ่มชนิดระหว่างปี)
การออกใบอนุญาตนาเข้า หรือ ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 กรณีผปู้ ่วยนาติดตัวเข้ามาหรือออกนอก
ราชอาณาจักร
การตรวจประเมินเพื่อออกหนังสือสาคัญแสดงการอนุญาตผลิต จาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์
การแต่งตัง้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ คัดเลือกและประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมินภายนอก
การตรวจประเมินเพื่อการออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุเสพติด และการต่ออายุ กรณียาใหม่
การรับแจ้งการนาเข้าหรือส่งออกแต่ละครั้ง ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
การตรวจประเมินสถานที่เพื่อออกใบอนุญาตนาเข้า/มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (กรณีผขู้ อรับ
อนุญาตรายใหม่)
การตรวจติดตามเฝ้าระวัง
การอุทธรณ์ ร้องเรียน และการโต้แย้ง
การตรวจและการควบคุมการใช้ใบอนุญาต ใบสาคัญการขึ้นทะเบียน และเลขทะเบียน
การดาเนินการเมื่อพบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดมีปัญหาด้านคุณภาพ
การตรวจสอบรายงานของผูร้ ับอนุญาตที่เกี่ยวกับวัตถุเสพติด
การปฏิบัติการในการดาเนินคดี
การคัดเลือกและแต่งตัง้ ผูต้ รวจประเมิน

หน่วยงำน

รหัสเอกสำร

P-M2-6
P-M2-8
P-M2-9
P-M3-27
P-M3-29
P-M3-31
P-M3-33
P-M3-34
P-M3-35
P-M3-36

การพิจารณาองค์กรที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการให้การอนุญาตการขึ้นทะเบียน
และการให้บริการอื่นๆ
การสรรหาผูร้ ับจ้างตามสัญญาจ้าง
การแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนและการแจ้งสือ่ สาธารณะ
การประเมินสมรรถนะและปรับระดับผูต้ รวจประเมิน
การแจ้งผลการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด
การตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง
การตรวจรับวัตถุออกฤทธิ์ของกลาง
การเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลางและวัตถุออกฤธิ์ของกลาง
กระบวนการทาลายยาเสพติดให้โทษของกลางและวัตถุออกฤธิ์ของกลาง
การใช้ประโยชน์จากยาเสพติดให้โทษของกลางและวัตถุออกฤทธิ์ของกลาง
การแก้ไขเปลีย่ นแปลง
การจัดทาใบแทน
การต่ออายุใบอนุญาตและใบรับแจ้งรายการละเอียด
การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
การประชุมคณะอนุกรรมการ
การแต่งตัง้ คณะทางาน
การประชุมคณะทางาน
การคัดเลือกและประเมินผูต้ รวจประเมินภายใน
การพิจารณาหน่วยงาน และกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อความเป็นกลาง
การออกหนังสือรับรองการส่งออก
การออกหนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก
การออกหนังสือรับรองประกอบการนาเข้าเครื่องมือแพทย์
การอนุญาตนาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองประกอบการนาเข้าเครื่องมือแพทย์
การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
การออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
การคัดเลือกและประเมินผูเ้ ชี่ยวชาญ องค์กรผูเ้ ชี่ยวชาญ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรเอกชน เพื่อทาหน้าที่ในการประเมิน
เอกสารทางวิชาการผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
การออกใบอนุญาต ผลิต นาเข้าเครื่องมือแพทย์
การออกใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
การออกใบรับแจ้งรายละเอียด ผลิต นาเข้าเครื่องมือแพทย์
การตรวจเฝ้าระวัง กรณีสมุ่ ตัวอย่างที่ท้องตลาด
การเรียกเก็บผลิตภัณฑ์คืน
การตรวจรับรอง GMP เครื่องมือแพทย์
การออกใบอนุญาตขาย
แก้ไขเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับสถานประกอบการ/ใบอนุญาตขาย
การจัดทาใบแทนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ/ใบอนุญาตขาย
การจัดทาต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ/ใบอนุญาตขาย

P-C2-10

การประเมินสมรรถนะและปรับระดับผูต้ รวจประเมินเอกสาร

P-C2-14
P-C2-15
P-C2-18
P-C2-2
P-C2-21
P-C2-23
P-C2-24
P-C2-25
P-C2-3

การคัดเลือกและแต่งตัง้ คณะทางานพิจารณาการกากับดูแลเครื่องสาอางก่อนออกสูต่ ลาด
การประชุมคณะทางานพิจารณาการกากับดูแลเครื่องสาอางก่อนออกสูต่ ลาด
การสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
การออกใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง
การต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง
การพิจารณาเพิ่มสารในระบบเครื่องสาอาง
การออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง
การตรวจสอบติดตามภายหลัง (post audit) การอนุมัติคาขอจดแจ้งเครื่องสาอางที่มีความเสีย่ งต่า
การออกหนังสืออนุญาตการนาเข้าเครื่องสาอางเพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ

P-N4-50

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

P-N4-52
P-N4-56
P-N4-6
P-N5-11
P-N6-3
P-N6-41
P-N6-42
P-N6-43
P-N6-54
P-M2-10
P-M2-11
P-M2-13
P-M2-15
P-M2-16
P-M2-17
P-M2-18
P-M2-2
P-M2-25
P-M2-27
P-M2-28
P-M2-29
P-M2-30
P-M2-32
P-M2-33
P-M2-4

กองควบคุมเครื่องสำอำงและ
วัตถุอันตรำย
ด้านเครื่องสาอาง

ชื่อเอกสำร

หน่วยงำน

ด้านวัตถุอันตราย

รหัสเอกสำร

ชื่อเอกสำร

P-C2-4
P-C2-8
P-C2-9
P-C3-1
P-C3-11
P-C3-15
P-C3-17
P-C3-18
P-C3-19
P-C3-2
P-C3-20
P-C3-3
P-C3-8
P-C4-1
P-H2-10
P-H2-11
P-H2-13
P-H2-16
P-H2-17
P-H2-19
P-H2-2

การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสาอาง และการรับรองสาเนาหนังสือรับรอง GMP เครื่องสาอาง
การให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้ฉลากเครื่องสาอาง
การแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง
การรับคาร้องเพื่อขอการรับรอง GMP เครื่องสาอาง
การคัดเลือกผูต้ รวจประเมินจากบุคคลภายใน
การจัดทาหนังสือรับรอง GMP
การรับคาร้องเรียน คาโต้แย้ง และการอุทธรณ์
การตรวจสอบการโฆษณาเครื่องสาอาง
การจัดการปัญหาคุณภาพเครื่องสาอาง
การวางแผนการตรวจประเมิน GMP และแผนการตรวจติดตามเฝ้าระวัง
การแจ้งเตือนภัยเร่งด่วน
การตรวจประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองและต่ออายุ GMP เครื่องสาอาง
การตรวจติดตามเฝ้าระวังเครื่องสาอาง
การพิจารณาคาขอวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์
การออกใบแทนและการยกเลิกใบสาคัญการขึ้นทะเบียน/ใบอนุญาต/ใบรับแจ้งการดาเนินการ/ใบแจ้งข้อเท็จจริง
การตรวจรับคาขอและการประเมินการแก้ไขฉลาก สี กลิน่ ของผลิตภัณฑ์ ชนิด และขนาดภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย
การต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย/ใบอนุญาต/ใบรับแจ้งการดาเนินการ
การคัดเลือกและแต่งตัง้ คณะทางานทะเบียน และคณะทางานทบทวน GMP
การประชุมคณะทางานทะเบียน และคณะทางานทบทวน GMP
การออกหนังสือรับรองการขาย หนังสือรับรองการผลิต และหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
การรับคาขอ/หนังสือของกลุม่ กากับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสูต่ ลาด
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในใบสาคัญการขึ้นทะเบียน/ ใบอนุญาต (กรณีไม่ตรวจสถานที่)/ใบรับแจ้งการดาเนินการ/
ใบแจ้งข้อเท็จจริง
การตรวจรับคาขอและการออกใบอนุญาตนาเข้าตัวอย่างหรือผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย
การรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
การแต่งตัง้ และประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมินเอกสาร
การตรวจรับคาขอและการประเมินเพื่ออกใบอนุญาตผลิต นาเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีสายการผลิตเดิม
หรือสถานที่เก็บรักษาเคยได้รับอนุญาตแล้ว
การตรวจรับคาขอและการประเมินเพื่อออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
การตรวจรับใบแจ้งและการออกใบรับแจ้งการดาเนินการผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่
การวางแผนตรวจเฝ้าระวังสถานที่และแผนเก็บตัวอย่างวัตถุอันตราย
การเรียกเก็บผลิตภัณฑ์คืน
การออกใบอนุญาต หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในใบอนุญาต (กรณีตรวจสถานที่)
การคงไว้ การลดขอบข่าย การพักใช้ การเพิกถอนและการยกเลิกการรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP วัตถุ
อันตราย
การตรวจสอบโฆษณาวัตถุอันตราย
การแต่งตัง้ และประเมินสมรรถนะผูต้ รวจประเมินสถานที่และผูต้ รวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP
การแจ้งเตือนภัยเร่งด่วน
การจัดการปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
การรับคาขอ การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง/ต่ออายุ/เพิ่มขอบข่ายการรับรอง GMP วัตถุอันตรายและการออกหนังสือ
รับรอง GMP วัตถุอันตราย
การวางแผนการตรวจประเมินต่ออายุ และเฝ้าระวัง GMP วัตถุอันตราย
การตรวจเฝ้าระวังและติดตามผล
การดาเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
การจัดทาบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
การคัดเลือกและแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
การประชุมคณะอนุกรรมการ
การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

P-H2-31
P-H2-36
P-H2-37
P-H2-40
P-H2-7
P-H2-8
P-H2-9
P-H3-1
P-H3-11
P-H3-12
P-H3-13
P-H3-15
P-H3-16
P-H3-17
P-H3-18
P-H3-2
P-H3-3
P-H3-4
P-H3-6
P-H4-1
P-H4-2
P-H4-3
P-H4-4

หน่วยงำน

รหัสเอกสำร

สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

P-S1-1
P-S2-1
P-S2-2
P-S2-3
P-S3-1
P-S3-2
P-S3-7
P-S3-8
P-S3-9
P-T2-1
P-T2-2
P-T3-1
P-T3-2
P-T4-7
P-T4-8
P-T4-9
P-T5-1
P-T5-2
P-T6-1
P-T6-2
P-T6-3
P-T6-4
P-T6-6
P-T7-1
P-T7-2
P-T8-1
P-DI1-2
P-DI1-3
P-DI1-4
P-DI1-6
P-DI1-8
P-R1-2
P-R1-3
P-R1-4
P-R1-5
P-R2-1
P-R2-2
P-R2-3
P-R3-1
P-R4-1

กากับ ดูแล งานอาคารสถานที่
การรับและนาส่งเงิน
การยืมเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณ
การเบิกจ่ายเงินเดือน
การสรรหาบุคลากร (กรณีสรรหาใหม่/รับโอนจากภายนอก)
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการระดับชานาญการ - ชานาญการพิเศษ
การเลือ่ นเงินเดือน
การดาเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
การกากับติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การบริหารงานด้านระบบคุณภาพ
การดาเนินการจัดการความรู้ในองค์การ
การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
การประเมินผลหลังการฝึกอบรม
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
การประเมินความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
งานการจัดการข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การเฝ้าระวังและสือ่ สารข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การจัดทาจดหมายข่าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
การดาเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์วัคซีน
การนาเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาสาหรับมนุษย์
การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคาชมเชย
การจัดประชุมระหว่างประเทศ
การวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านความปลอดภัยของข้อมูล
การบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
การเข้าพื้นที่ห้องระบบคอมพิวเตอร์ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การเบิก–จ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์
การตรวจข่าวตัด และวิเคราะห์ข่าว
การผลิตวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
การจัดทาชิ้นงานประชาสัมพันธ์ทางสือ่ หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร
การผลิต เผยแพร่ และการจัดนิทรรศการ
การควบคุมการผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์
การควบคุมการผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์
การควบคุมการผลิตและเผยแพร่รายการประจาทางโทรทัศน์ และวิทยุ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
การควบคุมการผลิตสือ่ สาหรับเผยแพร่ออนไลน์

P-P2-1

การตรวจราชการและนิเทศงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

P-P2-2
P-P2-4
P-P2-6
P-P2-8
P-P3-2
P-L2-1
P-L2-2

การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน คบส.
การตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อปราบปรามและดาเนินคดี
การดาเนินงานเรื่องร้องเรียนงาน คบส. ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
การโอนงบประมาณเบิกแทนกันให้หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
การดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ คดีอาญาทั่วไป และคดีปกครอง
การดาเนินการเปรียบเทียบปรับ

กองยุทธศำสตร์และแผนงำน

ศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ

กองพัฒนำศักยำภำพผูบ้ ริโภค

กองส่งเสริมงำนคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคฯ

กลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ

ชื่อเอกสำร

หน่วยงำน

กลุ่มตรวจสอบภำยใน
กลุ่มพัฒนำระบบ

กองผลิตภัณฑ์สุขภำพ
นวัตกรรมและกำรบริกำร

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด

ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและ
ปรำบปรำมฯ

รหัสเอกสำร

ชื่อเอกสำร

P-L2-3
P-L2-4
P-L2-5
P-G1-1
P-G1-2
P-Q1-1
P-Q1-3
P-Q1-4

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทางคดี
การตอบข้อหารือวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย และการตรวจสัญญา
การตรวจร่างกฎหมาย
การจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
การขอจัดตัง้ หรือปรับปรุงส่วนราชการ
การกาหนดตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดสูห่ น่วยงาน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

P-Z1-3

การจัดซื้อและควบคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของกองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

P-Z2-1
P-Z2-2
P-Z3-1
P-Z3-2
P-Z3-3
P-NF1-1
P-NF1-10
P-NF1-11
P-NF1-12
P-NF1-13
P-NF1-14
P-NF1-15
P-NF1-2
P-NF1-3
P-NF1-4
P-NF1-5
P-NF1-6
P-NF1-7
P-NF1-8
P-NF1-9

การให้บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
การจัดการข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คาชมเชย
การพิจารณาคาขอขึ้นทะเบียนตารับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในทะเบียนตารับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
การให้คาแนะนาการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบ Consultation E - Service
การจาหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์
การจ่ายเงิน
การยืมเงินและคืนเงินของกลุม่ เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
คูม่ ือการสรรหาพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
จัดทารายการสาธารณูปโภค
การร่างสัญญาซื้อขาย
การบริหารสัญญา-เบิกจ่ายวัตถุเสพติด
การจัดการข้อร้องเรียน กลุม่ เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
การจัดทาคาของบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
การวางฎีกาเพื่อเบิกจ่ายของกลุม่ เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
การจัดซื้อวัตถุเสพติด
คูม่ ือการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
การเบิก-จ่ายงบประมาณเงินทุนฯ
การกันเงินงบประมาณเงินทุนฯ
การรับเงิน

P-CE2-1

การรับและการจัดการเรื่องร้องเรียน

P-CE3-1
P-CE4-1

การเฝ้าระวังและตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การดาเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับสานัก /กองผลิตภัณฑ์

