
1. การขออนุญาตขายยา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชีมา 
ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูกระบวนงาน อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

1.1 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขออนุญาตขายยา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน

เจาของเอกสาร จํานวน 

1 แบบคําขออนุญาตขายยาแผนปจจุบัน  - 1 ฉบับ 
2 รูปถายสีพื้นหลังเรียบหนาตรงใบหนาชัดเจนไมยิ้มไมสวมหมวก 

หรือแวนดําของผูขออนุญาตขนาด 3x4 เซนติเมตรถายไวไมเกิน 6 เดือน  
(อัดดวยกระดาษโฟโตไมใชปริ้นทสีจากเครื่องพิมพ) 

- 3 ใบ 

3 สําเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการ(กรณีนิติบุคคล) 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(อายุของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการตองไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณและตอง
มิใชบุคคลตางดาวเวนแตไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการไดตามกฎหมาย) 

- 1 ฉบับ 

4 สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการ(กรณีนิติบุคคล) 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (แสดงการมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย) 

- 1 ฉบับ 

5 ใบรับรองแพทยของผูขออนุญาต / ผูดําเนินกิจการ(กรณีนิติบุคคล) 
(ระบุการตรวจโรคตองหามตามประกาศฯไดแกโรคเรื้อนวัณโรคในระยะ
อันตรายโรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคมโรคติดยา
เสพติดใหโทษอยางรายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง) และอายุของใบรับรอง
แพทยไมเกิน 3 เดือนณวันท่ีมายื่นคําขอ) 

- 1 ฉบับ 

6 เอกสารแสดงหลักทรัพย(กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูขออนุญาตฯ) 
(ตัวอยางเชน"สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก"ท่ีเปนปจจุบันพรอมนําสมุดเงินฝาก
ตัวจริงมาแสดงโดยมีเงินในบัญชีต้ังแต 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
ข้ึนไปพรอมรับรองสําเนาถูกตองหรือ"สําเนาโฉนดท่ีดิน"ท่ีไมติดภาระผูกพัน
และระบุช่ือในโฉนดเปนช่ือผูขออนุญาตพรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

- 1 ฉบับ 

7 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีขายยา 
1. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีขายยาท่ีระบุช่ือเจาบานหรือผูยื่นขอ
ทะเบียนบานเปนช่ือผูขออนุญาตหรือ 
2. หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีโดยมี 
     2.1 หลักฐานแสดงความสัมพันธระหวางผูใหความยินยอมและผูขอ
อนุญาต(ตองเปนเครือญาติกันหรือมีนามสกุลเดียวกัน (ระบุความสัมพันธ) 
     2.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีขายยาของผูยินยอมใหใชสถานท่ี 
     2.3 สําเนาทะเบียนบานของผูยินยอมใหใชสถานท่ี 
     2.4 สําเนาบัตรประชาชนของผูยินยอมใหใชสถานท่ีหรือ 

- 1 ฉบับ 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน

เจาของเอกสาร จํานวน 

3. สัญญาเชาประกอบดวย 
     3.1 สําเนาสัญญาเชา (ระบุท่ีอยูของสถานท่ีท่ีใหเชาครบถวนชัดเจน) 
     3.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีขายยาของผูใหเชา 
     3.3 สําเนาทะเบียนบานของผูใหเชา 
     3.4 สําเนาบัตรประชาชนของผูใหเชา) 

8 สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีขายยา 
(สถานท่ีขายยาหากไมมีทะเบียนบานจะไมสามารถขออนุญาตได) 

- 1 ฉบับ 

9 สัญญาระหวางผูรับอนุญาตและผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 
(ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตองมาแสดงตนและลงนามตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี
ท้ัง 3 ชุดโดยเมื่อลงนามแลวเจาหนาท่ีจะคืนให 2 ชุด (สําหรับผูรับอนุญาต
เก็บไว 1ชุดและผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเก็บไว 1 ชุด )) 

- 3 ฉบับ 

10 คํารับรองของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ(แบบข.ย.14 หนา 1-2) 
(ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตองมาแสดงตนและลงนามตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี) 

- 1 ฉบับ 

11 คํารับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงาน(แบบข.ย.14 หนา 3)   
(กรณีไมมีงานประจําใหลงนามรับรองในทาแบบระบุวาไมมีงานประจํา) 

- 1 ฉบับ 

12 สําเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 
(กรณีมีการเปล่ียนช่ือนามสกุลคํานําหนาช่ือจะตองมีการแกไขในใบ
ประกอบวิชาชีพฯหรือแนบหลักฐานขอแกไขจากสภาเภสัชกรรม  (เชน
หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมเพื่อขอแกไข)) 

- 1 ฉบับ 

13 สําเนาบัตรประชาชนของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง - 1 ฉบับ 
14 สําเนาทะเบียนบานของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง - 1 ฉบับ 
15 ใบรับรองแพทยของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ 

(ระบุการตรวจโรคตองหามตามประกาศฯไดแกโรคเรื้อนวัณโรคในระยะ
อันตรายโรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคมโรคติดยา
เสพติดใหโทษอยางรายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง) ซึ่งไมเกิน 3 เดือนนับถึง
วันท่ีมายื่นคําขอ) 

- 1 ฉบับ 

16 หนังสือรับรองนิติบุคคล(เฉพาะกรณีผูขออนุญาตฯเปนนิติบุคคล) 
(ตองระบุเลขท่ีต้ังของสถานท่ีท่ีจะขออนุญาตเปนสํานักงานสาขาหรือ
สํานักงานใหญในหนังสือรับรองนิติบุคคล / หนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออก
ใหจะตองมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับถึงวันท่ีมายื่นคําขอฯ) 
 
 
 
 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน

เจาของเอกสาร จํานวน 

17 ใบอนุญาตสําหรับธุรกิจบัญชีสามหรือหนังสือรับรองตามมาตรา 11 หรือ
มาตรา 12 แหง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาวพ.ศ.2542 
(เ ฉ พ า ะ ก ร ณี ท่ี เ ป น บุ ค ค ล ต า ง ด า ว ห รื อ นิ ติ บุ ค ค ล ต า ง ด า ว )   
(คนตางดาว/นิติบุคคลตางดาวท่ีไดรับยกเวนใหสามารถประกอบกิจการคา
ปลีก/คาสงไดตามบัญชีสาม (14) และ (15) ทายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาวพ.ศ.2542 จะตองมีหนังสือรับรองหรือใบอนุญาตสําหรับ
ธุรกิจบัญชีสามจากกระทรวงพาณิชยมาแสดงประกอบ) 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

 

18 หนังสือแตงต้ังผูดําเนินกิจการ (ใชเฉพาะกรณีนิติบุคคล)(ปดอากรแสตมป 
30 บาท) 
(การลงนามตองสอดคลองตามช่ือผูมีอํานาจท่ีจะลงนามตามท่ีปรากฎใน
หนังสือรับรองนิติบุคคลพรอมแนบสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตร
ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจดวยกรณีท่ีเปนบุคคลตาง
ดาวใหใชสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) และหนังสือการอนุญาตให
ทํางานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงานฯ) 

-  

19 หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทน (ปดอากรแสตมป 10 บาท) 
(เฉพาะกรณีท่ีผูขออนุญาต/ผูดําเนินการไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอ
อนุญาตดวยตนเองและมอบใหผูอื่นทําการแทน ) 

- 1 ฉบับ 

20 แผนท่ีต้ังสถานท่ีท่ีขออนุญาต - 1 ฉบับ 
21 แผนผังของสถานท่ีท่ีขออนุญาตซึ่งแสดงการสัดสวนของพื้นท่ี  - 1 ฉบับ 
22 รูปถายของสถานท่ีท่ีขออนุญาต(ตามแบบภาพถายท่ีกําหนด) - 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 ข้ันตอนการขออนุญาตขายยา 

1.2.1 ข้ันตอนการขออนุญาตขายยา  

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self Assessment Report 
(ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ  ) 

60 นาที สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ี (งานยา) ตรวจสอบขอมูลประวัติเงื่อนไข
และคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

3 ตรวจสถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน 
 

10 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 จัดทําใบอนุญาตฉบับจริงเพื่อเสนอลงนาม 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

5 เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนาม 
 

5 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 สงมอบใบอนุญาต และชําระคาธรรมเนียม 
 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  21 วันทําการ  
 

1.2.2 ข้ันตอนการยายสถานท่ีขายยา  

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self Assessment Report 
(ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ  ) 

60 นาที สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ี (งานยา) ตรวจสอบขอมูลประวัติเงื่อนไข
และคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

3 ตรวจสถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน 
 

10วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 จัดทําใบอนุญาตฉบับจริงเพื่อเสนอลงนาม 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

5 เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนาม 
 

5 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 สงมอบใบอนุญาต  
 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  21 วันทําการ  
 

1.2.3 ข้ันตอนการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

# ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self Assessment Report 
(ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ  ) 

60 นาที สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ี (งานยา) ตรวจสอบขอมูลประวัติเงื่อนไข
และคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 จัดทําใบอนุญาตฉบับจริงเพื่อเสนอลงนาม 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

5 เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนาม 
 

5 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 สงมอบใบอนุญาต  
 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  11 วันทําการ  
 

1.3 อัตราคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม 

ท่ี รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม 

1 คาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตอป (ส้ินอายุ 31ธันวาคมของปท่ีออกใบอนุญาต) 2,000 บาท 
 



2. การขออนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชีมา 
ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูกระบวนงาน อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
 
2.1 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขออนุญาตสงยาแผนปจจุบัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน 

เจาของเอกสาร จํานวน 

1 แบบคําขออนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน  - 1 ฉบับ 
2 รูปถายสีพื้นหลังเรียบหนาตรงใบหนาชัดเจนไมยิ้มไมสวมหมวก 

หรือแวนดําของผูขออนุญาตขนาด 3x4 เซนติเมตร ถายไวไมเกิน 6 เดือน  
(อัดดวยกระดาษโฟโตไมใชปริ้นทสีจากเครื่องพิมพ) 

- 3 ใบ 

3 สําเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
( อายุของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการตองไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณและตอง
มิใชบุคคลตางดาวเวนแตไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการไดตามกฎหมาย) 

- 1 ฉบับ 

4 สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการ(กรณีนิติบุคคล)  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง(แสดงการมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย) 

- 1 ฉบับ 

5 ใบรับรองแพทยของผูขออนุญาต / ผูดําเนินกิจการ(กรณีนิติบุคคล) 
(ระบุการตรวจโรคตองหามตามประกาศฯไดแกโรคเรื้อนวัณโรคในระยะ
อันตรายโรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคมโรคติดยา
เสพติดใหโทษอยางรายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง) และอายุของใบรับรอง
แพทยไมเกิน 3 เดือนณวันท่ีมายื่นคําขอ) 

- 1 ฉบับ 

6 เอกสารแสดงหลักทรัพย (กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูขออนุญาตฯ) 
(ตัวอยางเชน"สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก"ท่ีเปนปจจุบันพรอมนําสมุดเงินฝาก
ตัวจริงมาแสดงโดยมีเงินในบัญชีต้ังแต 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
ข้ึนไปพรอมรับรองสําเนาถูกตองหรือ"สําเนาโฉนดท่ีดิน"ท่ีไมติดภาระผูกพัน
และระบุช่ือในโฉนดเปนช่ือผูขออนุญาตพรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

- 1 ฉบับ 

7 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีขายยา 
1. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีขายยาท่ีระบุช่ือเจาบานหรือผูยื่นขอ
ทะเบียนบานเปนช่ือผูขออนุญาต หรือ 
2. หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีโดยมี 
     2.1 หลักฐานแสดงความสัมพันธระหวางผูใหความยินยอมและผูขอ
อนุญาต (ตองเปนเครือญาติกันหรือมีนามสกุลเดียวกัน (ระบุความสัมพันธ)) 
     2.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีขายยาของผูยินยอมใหใชสถานท่ี 

- 1 ฉบับ 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน 

เจาของเอกสาร จํานวน 

     2.3 สําเนาทะเบียนบานของผูยินยอมใหใชสถานท่ี 
     2.4 สําเนาบัตรประชาชนของผูยินยอมใหใชสถานท่ี หรือ 
3. สัญญาเชา ประกอบดวย 
     3.1 สําเนาสัญญาเชา (ระบุท่ีอยูของสถานท่ีท่ีใหเชาครบถวนชัดเจน) 
     3.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีขายยาของผูใหเชา 
     3.3 สําเนาทะเบียนบานของผูใหเชา 
     3.4 สําเนาบัตรประชาชนของผูใหเชา) 

8 สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีขายยา 
(สถานท่ีขายยาหากไมมีทะเบียนบานจะไมสามารถขออนุญาตได) 

- 1 ฉบับ 

9 สัญญาระหวางผูรับอนญุาตและผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ  
(ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตองมาแสดงตนและลงนามตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี
ท้ัง 3 ชุดโดยเมื่อลงนามแลวเจาหนาท่ีจะคืนให 2 ชุด (สําหรับผูรับอนุญาต
เก็บไว 1 ชุดและผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเก็บไว 1 ชุด )) 

- 3 ฉบับ 

10 คํารับรองของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ (แบบข.ย.14 หนา 1-2) 
(ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตองมาแสดงตนและลงนามตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี) 

- 1 ฉบับ 

11 คํารับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงาน (แบบข.ย.14 หนา 3)   
(กรณีไมมีงานประจําใหลงนามรับรองในทาแบบระบุวาไมมีงานประจํา) 

- 1 ฉบับ 

12 สําเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 
(กรณีมีการเปล่ียนช่ือนามสกุลคํานําหนาช่ือจะตองมีการแกไขในใบ
ประกอบวิชาชีพฯหรือแนบหลักฐานขอแกไขจากสภาเภสัชกรรม  (เชน
หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมเพื่อขอแกไข)) 

- 1 ฉบับ 

13 สําเนาบัตรประชาชนของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง - 1 ฉบับ 
14 สําเนาทะเบียนบานของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง - 1 ฉบับ 
15 ใบรับรองแพทยของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ  

(ระบุการตรวจโรคตองหามตามประกาศฯไดแกโรคเรื้อนวัณโรคในระยะ
อันตรายโรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคมโรคติดยา
เสพติดใหโทษอยางรายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง) ซึ่งไมเกิน 3 เดือนนับถึง
วันท่ีมายื่นคําขอ) 

- 1 ฉบับ 

16 หนังสือรับรองนิติบุคคล (เฉพาะกรณีผูขออนุญาตฯเปนนิติบุคคล) 
(ตองระบุเลขท่ีต้ังของสถานท่ีท่ีจะขออนุญาตเปนสํานักงานสาขาหรือ
สํานักงานใหญในหนังสือรับรองนิติบุคคล /หนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออก
ใหจะตองมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับถึงวันท่ีมายื่นคําขอฯ) 
 
 
 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน 

เจาของเอกสาร จํานวน 

17 ใบอนุญาตสําหรับธุรกิจบัญชีสามหรือหนังสือรับรองตามมาตรา 11 หรือ
มาตรา 12 แหงพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาวพ.ศ.2542 (เฉพาะ
กรณีท่ีเปนบุคคลตางดาวหรือนิติบุคคลตางดาว)   
(คนตางดาว/นิติบุคคลตางดาวท่ีไดรับยกเวนใหสามารถประกอบกิจการคา
ปลีก/คาสงไดตามบัญชีสาม (14) และ (15) ทายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาวพ.ศ.2542 จะตองมีหนังสือรับรองหรือใบอนุญาตสําหรับ
ธุรกิจบัญชีสามจากกระทรวงพาณิชยมาแสดงประกอบ) 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

 

18 หนังสือแตงต้ังผูดําเนินกิจการ (ใชเฉพาะกรณีนิติบุคคล)(ปดอากรแสตมป 
30 บาท) 
(การลงนามตองสอดคลองตามช่ือผูมีอํานาจท่ีจะลงนามตามท่ีปรากฎใน
หนังสือรับรองนิติบุคคลพรอมแนบสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตร
ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจดวยกรณีท่ีเปนบุคคลตาง
ดาวใหใชสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) และหนังสือการอนุญาตให
ทํางานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงานฯ) 

-  

19 หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทน (ปดอากรแสตมป 10 บาท) 
(เฉพาะกรณีท่ีผูขออนุญาต/ผูดําเนินการไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอ
อนุญาตดวยตนเองและมอบใหผูอื่นทําการแทน ) 

- 1 ฉบับ 

20 แผนท่ีต้ังสถานท่ีท่ีขออนุญาต - 1 ฉบับ 
21 แผนผังของสถานท่ีท่ีขออนุญาตซึ่งแสดงการสัดสวนของพื้นท่ี  - 1 ฉบับ 
22 รูปถายของสถานท่ีท่ีขออนุญาต (ตามแบบภาพถายท่ีกําหนด) - 1ฉบับ 
 

2.2 ข้ันตอนการขออนุญาตขายยาสงยาแผนปจจุบัน 

2.2.1 ข้ันตอนการขออนุญาตขายสงยาแผนปจจุบัน 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self Assessment Report 
(ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ  ) 

60 นาที สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ี (งานยา) ตรวจสอบขอมูลประวัติเงื่อนไข
และคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 
 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

3 ตรวจสถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน 
 

10วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 จัดทําใบอนุญาตฉบับจริงเพื่อเสนอลงนาม 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

5 เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนาม 
 

5 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 สงมอบใบอนุญาต และชําระคาธรรมเนียม 
 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  21 วันทําการ  
 

2.2.2 ข้ันตอนการยายสถานท่ีขายสงยาแผนปจจุบัน 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self Assessment Report 
(ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ  ) 

60 นาที สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ี (งานยา) ตรวจสอบขอมูลประวัติเงื่อนไข
และคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

3 ตรวจสถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน 
 

10วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 จัดทําใบอนุญาตฉบับจริงเพื่อเสนอลงนาม 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

5 เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนาม 
 

5 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 สงมอบใบอนุญาต  
 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  21 วันทําการ  
 

 



2.2.3 ข้ันตอนการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบนั 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self Assessment Report 
(ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ  ) 

60 นาที สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ี (งานยา) ตรวจสอบขอมูลประวัติเงื่อนไข
และคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 จัดทําใบอนุญาตฉบับจริงเพื่อเสนอลงนาม 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

5 เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนาม 
 

5 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 สงมอบใบอนุญาต  
 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  11 วันทําการ  
 

2.3 อัตราคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม 

ท่ี รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม 

1 คาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตอป (ส้ินอายุ 31ธันวาคมของปท่ีออกใบอนุญาต) 1,500 บาท 
 



3. การขออนุญาตขายยาแผนปจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชีมา 
ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูกระบวนงาน อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

 
3.1 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขออนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน 

เจาของเอกสาร จํานวน 

1 แบบคําขออนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว  - 1 ฉบับ 
2 รูปถายสีพื้นหลังเรียบหนาตรงใบหนาชัดเจนไมยิ้มไมสวมหมวก 

หรือแวนดําของผูขออนุญาตขนาด 3x4 เซนติเมตร ถายไวไมเกิน 6 เดือน  
(อัดดวยกระดาษโฟโตไมใชปริ้นทสีจากเครื่องพิมพ) 

- 3 ใบ 

3 สําเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
( อายุของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการตองไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณและตอง
มิใชบุคคลตางดาวเวนแตไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการไดตามกฎหมาย) 

- 1 ฉบับ 

4 สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการ(กรณีนิติบุคคล) พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
(แสดงการมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย) 

- 1 ฉบับ 

5 ใบรับรองแพทยของผูขออนุญาต / ผูดําเนินกิจการ(กรณีนิติบุคคล) 
(ระบุการตรวจโรคตองหามตามประกาศฯไดแกโรคเรื้อนวัณโรคในระยะ
อันตรายโรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคมโรคติดยา
เสพติดใหโทษอยางรายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง) และอายุของใบรับรอง
แพทยไมเกิน 3 เดือนณวันท่ีมายื่นคําขอ) 

- 1 ฉบับ 

6 เอกสารแสดงหลักทรัพย (กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูขออนุญาตฯ) 
(ตัวอยางเชน"สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก"ท่ีเปนปจจุบันพรอมนําสมุดเงินฝาก
ตัวจริงมาแสดงโดยมีเงินในบัญชีต้ังแต 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
ข้ึนไปพรอมรับรองสําเนาถูกตองหรือ"สําเนาโฉนดท่ีดิน"ท่ีไมติดภาระผูกพัน
และระบุช่ือในโฉนดเปนช่ือผูขออนุญาตพรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

- 1 ฉบับ 

7 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีขายยา 
1. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีขายยาท่ีระบุช่ือเจาบานหรือผูยื่นขอ
ทะเบียนบานเปนช่ือผูขออนุญาต หรือ 
 
 
 

- 1 ฉบับ 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน 

เจาของเอกสาร จํานวน 

2. หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีโดยมี 
     2.1 หลักฐานแสดงความสัมพันธระหวางผูใหความยินยอมและผูขอ
อนุญาต(ตองเปนเครือญาติกันหรือมีนามสกุลเดียวกัน (ระบุความสัมพันธ)) 
     2.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีขายยาของผูยินยอมใหใชสถานท่ี 
     2.3 สําเนาทะเบียนบานของผูยินยอมใหใชสถานท่ี 
     2.4 สําเนาบัตรประชาชนของผูยินยอมใหใชสถานท่ี หรือ 
3. สัญญาเชา ประกอบดวย 
     3.1 สําเนาสัญญาเชา (ระบุท่ีอยูของสถานท่ีท่ีใหเชาครบถวนชัดเจน) 
     3.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีขายยาของผูใหเชา 
     3.3 สําเนาทะเบียนบานของผูใหเชา 
     3.4 สําเนาบัตรประชาชนของผูใหเชา) 

8 สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีขายยา 
(สถานท่ีขายยาหากไมมีทะเบียนบานจะไมสามารถขออนุญาตได) 

- 1 ฉบับ 

9 สัญญาระหวางผูรับอนญุาตและผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ  
(ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตองมาแสดงตนและลงนามตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี
ท้ัง 3 ชุดโดยเมื่อลงนามแลวเจาหนาท่ีจะคืนให 2 ชุด (สําหรับผูรับอนุญาต
เก็บไว 1ชุดและผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเก็บไว 1 ชุด ) 

- 3 ฉบับ 

10 คํารับรองของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ (แบบข.ย.14 หนา 1-2) 
(ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตองมาแสดงตนและลงนามตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี) 

- 1 ฉบับ 

11 คํารับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงาน (แบบข.ย.14 หนา 3)   
(กรณีไมมีงานประจําใหลงนามรับรองในทาแบบระบุวาไมมีงานประจํา) 

- 1 ฉบับ 

12 สําเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง/1 ฉบับเอกสารเพิ่มเติม 
(กรณีมีการเปล่ียนช่ือนามสกุลคํานําหนาช่ือจะตองมีการแกไขในใบ
ประกอบวิชาชีพฯหรือแนบหลักฐานขอแกไขจากสภาวิชาชีพฯ  
(เชนหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมเพื่อขอแกไข) 

- 1 ฉบับ 

13 สําเนาบัตรประชาชนของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง - 1 ฉบับ 
14 สําเนาทะเบียนบานของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง - 1 ฉบับ 
15 ใบรับรองแพทยของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ  

(ระบุการตรวจโรคตองหามตามประกาศฯไดแกโรคเรื้อนวัณโรคในระยะ
อันตรายโรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคมโรคติดยา
เสพติดใหโทษอยางรายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง) ซึ่งไมเกิน 3 เดือนนับถึง
วันท่ีมายื่นคําขอ) 
 
 

- 1 ฉบับ 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน 

เจาของเอกสาร จํานวน 

16 หนังสือรับรองนิติบุคคล (เฉพาะกรณีผูขออนุญาตฯเปนนิติบุคคล) 
(ตองระบุเลขท่ีต้ังของสถานท่ีท่ีจะขออนุญาตเปนสํานักงานสาขาหรือ
สํานักงานใหญในหนังสือรับรองนิติบุคคล / หนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออก
ใหจะตองมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับถึงวันท่ีมายื่นคําขอฯ) 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

 

17 ใบอนุญาตสําหรับธุรกิจบัญชีสามหรือหนังสือรับรองตามมาตรา 11 หรือ
มาตรา 12 แหงพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาวพ.ศ.2542 (เฉพาะ
กรณีท่ีเปนบุคคลตางดาวหรือนิติบุคคลตางดาว)   
(คนตางดาว/นิติบุคคลตางดาวท่ีไดรับยกเวนใหสามารถประกอบกิจการคา
ปลีก/คาสงไดตามบัญชีสาม (14) และ (15) ทายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาวพ.ศ.2542 จะตองมีหนังสือรับรองหรือใบอนุญาตสําหรับ
ธุรกิจบัญชีสามจากกระทรวงพาณิชยมาแสดงประกอบ) 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

 

18 หนังสือแตงต้ังผูดําเนินกิจการ (ใชเฉพาะกรณีนิติบุคคล)(ปดอากรแสตมป 
30 บาท) 
(การลงนามตองสอดคลองตามช่ือผูมีอํานาจท่ีจะลงนามตามท่ีปรากฎใน
หนังสือรับรองนิติบุคคลพรอมแนบสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตร
ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจดวยกรณีท่ีเปนบุคคลตาง
ดาวใหใชสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) และหนังสือการอนุญาตให
ทํางานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงานฯ) 

-  

19 หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทน (ปดอากรแสตมป 10 บาท) 
(เฉพาะกรณีท่ีผูขออนุญาต/ผูดําเนินการไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอ
อนุญาตดวยตนเองและมอบใหผูอื่นทําการแทน ) 

- 1 ฉบับ 

20 แผนท่ีต้ังสถานท่ีท่ีขออนุญาต - 1 ฉบับ 
21 แผนผังของสถานท่ีท่ีขออนุญาตซึ่งแสดงการสัดสวนของพื้นท่ี  - 1 ฉบับ 
22 รูปถายของสถานท่ีท่ีขออนุญาต (ตามแบบภาพถายท่ีกําหนด) - 1 ฉบับ 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 ข้ันตอนการขออนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว 

3.2.1 ข้ันตอนการขออนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว  

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self Assessment Report 
(ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ  ) 

60 นาที สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ี (งานยา) ตรวจสอบขอมูลประวัติเงื่อนไข
และคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

3 ตรวจสถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน 
 

10วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 จัดทําใบอนุญาตฉบับจริงเพื่อเสนอลงนาม 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

5 เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนาม 5 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 สงมอบใบอนุญาต และชําระคาธรรมเนียม 
 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  21 วันทําการ  
 

3.2.2 ข้ันตอนการยายสถานท่ีขายยา  

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self Assessment Report 
(ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ  ) 

60 นาที สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ี (งานยา) ตรวจสอบขอมูลประวัติเงื่อนไข
และคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

3 ตรวจสถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน 
 

10วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 จัดทําใบอนุญาตฉบับจริงเพื่อเสนอลงนาม 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

5 เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนาม 
 

5 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 สงมอบใบอนุญาต  
 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  21 วันทําการ  
 

3.2.3 ข้ันตอนการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self Assessment Report 
(ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ  ) 

60 นาที สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ี (งานยา) ตรวจสอบขอมูลประวัติเงื่อนไข
และคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 จัดทําใบอนุญาตฉบับจริงเพื่อเสนอลงนาม 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

5 เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนาม 
 

5 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 สงมอบใบอนุญาต  
 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  11 วันทําการ  
 

 

3.3 อัตราคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม 

ท่ี รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม 

1 คาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตอป (ส้ินอายุ 31ธันวาคมของปท่ีออกใบอนุญาต) 1,000 บาท 
 



4. การขออนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชีมา 
ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูกระบวนงาน อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
 

4.1 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขออนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบนัเขามาในราชอาณาจักร 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน 

เจาของเอกสาร 
จํานวน 

1 แบบคําขออนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร  
(แบบ น.ย.1) 

- 1 ฉบับ 

2 รูปถายสีพื้นหลังเรียบหนาตรงใบหนาชัดเจนไมยิ้มไมสวมหมวก 
หรือแวนดําของผูขออนุญาตขนาด 3x4 เซนติเมตร ถายไวไมเกิน 6 เดือน  
(อัดดวยกระดาษโฟโตไมใชปริ้นทสีจากเครื่องพิมพ) 

- 3 ใบ 

3 สําเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
( อายุของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการตองไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณและตอง
มิใชบุคคลตางดาวเวนแตไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการไดตามกฎหมาย) 

- 1 ฉบับ 

4 สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการ(กรณีนิติบุคคล) พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
(แสดงการมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย) 

- 1 ฉบับ 

5 ใบรับรองแพทยของผูขออนุญาต / ผูดําเนินกิจการ(กรณีนิติบุคคล) 
(ระบุการตรวจโรคตองหามตามประกาศฯไดแกโรคเรื้อนวัณโรคในระยะ
อันตรายโรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคมโรคติดยา
เสพติดใหโทษอยางรายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง) และอายุของใบรับรอง
แพทยไมเกิน 3 เดือนณวันท่ีมายื่นคําขอ) 

- 1 ฉบับ 

6 เอกสารแสดงหลักทรัพย (กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูขออนุญาตฯ) 
(ตัวอยางเชน"สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก"ท่ีเปนปจจุบันพรอมนําสมุดเงินฝาก
ตัวจริงมาแสดงโดยมีเงินในบัญชีต้ังแต 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
ข้ึนไปพรอมรับรองสําเนาถูกตองหรือ"สําเนาโฉนดท่ีดิน"ท่ีไมติดภาระผูกพัน
และระบุช่ือในโฉนดเปนช่ือผูขออนุญาตพรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

- 1 ฉบับ 

7 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีนําส่ัง 
1. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีขายยาท่ีระบุช่ือเจาบานหรือผูยื่นขอ
ทะเบียนบานเปนช่ือผูขออนุญาต หรือ 
2. หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีโดยมี 
     2.1 หลักฐานแสดงความสัมพันธระหวางผูใหความยินยอมและผูขอ

- 1 ฉบับ 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน 

เจาของเอกสาร 
จํานวน 

อนุญาต(ตองเปนเครือญาติกันหรือมีนามสกุลเดียวกัน (ระบุความสัมพันธ)) 
     2.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีขายยาของผูยินยอมใหใชสถานท่ี 
     2.3 สําเนาทะเบียนบานของผูยินยอมใหใชสถานท่ี 
     2.4 สําเนาบัตรประชาชนของผูยินยอมใหใชสถานท่ี หรือ 
3. สัญญาเชา ประกอบดวย 
     3.1 สําเนาสัญญาเชา (ระบุท่ีอยูของสถานท่ีท่ีใหเชาครบถวนชัดเจน) 
     3.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีขายยาของผูใหเชา 
     3.3 สําเนาทะเบียนบานของผูใหเชา 
     3.4 สําเนาบัตรประชาชนของผูใหเชา) 

8 สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีนําส่ัง 
(สถานท่ีนําส่ังหากไมมีทะเบียนบานจะไมสามารถขออนุญาตได) 

- 1 ฉบับ 

9 สัญญาระหวางผูรับอนญุาตและผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ  
(ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตองมาแสดงตนและลงนามตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี
ท้ัง 3 ชุดโดยเมื่อลงนามแลวเจาหนาท่ีจะคืนให 2 ชุด (สําหรับผูรับอนุญาต
เก็บไว 1ชุดและผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเก็บไว 1 ชุด )) 

- 3 ฉบับ 

10 คํารับรองของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ (แบบ น.ย. 17 หนา) 
(ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตองมาแสดงตนและลงนามตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี) 

- 1 ฉบับ 

12 สําเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 
(กรณีมีการเปล่ียนช่ือนามสกุลคํานําหนาช่ือจะตองมีการแกไขในใบ
ประกอบวิชาชีพฯหรือแนบหลักฐานขอแกไขจากสภาเภสัชกรรม  (เชน
หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมเพื่อขอแกไข)) 

- 1 ฉบับ 

13 สําเนาบัตรประชาชนของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง - 1 ฉบับ 
14 สําเนาทะเบียนบานของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง - 1 ฉบับ 
15 ใบรับรองแพทยของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ  

(ระบุการตรวจโรคตองหามตามประกาศฯไดแกโรคเรื้อนวัณโรคในระยะ
อันตรายโรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคมโรคติดยา
เสพติดใหโทษอยางรายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง) ซึ่งไมเกิน 3 เดือนนับถึง
วันท่ีมายื่นคําขอ) 

- 1 ฉบับ 

16 หนังสือรับรองนิติบุคคล (เฉพาะกรณีผูขออนุญาตฯเปนนิติบุคคล) 
(ตองระบุเลขท่ีต้ังของสถานท่ีท่ีจะขออนุญาตเปนสํานักงานสาขาหรือ
สํานักงานใหญในหนังสือรับรองนิติบุคคล / หนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออก
ใหจะตองมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับถึงวันท่ีมายื่นคําขอฯ) 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

 

17 ใบอนุญาตสําหรับธุรกิจบัญชีสามหรือหนังสือรับรองตามมาตรา 11 หรือ
มาตรา 12 แหงพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน 

เจาของเอกสาร 
จํานวน 

(เฉพาะกรณีท่ีเปนบุคคลตางดาวหรือนิติบุคคลตางดาว)   
(คนตางดาว/นิติบุคคลตางดาวท่ีไดรับยกเวนใหสามารถประกอบกิจการคา
ปลีก/คาสงไดตามบัญชีสาม (14) และ (15) ทายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาวพ.ศ.2542 จะตองมีหนังสือรับรองหรือใบอนุญาตสําหรับ
ธุรกิจบัญชีสามจากกระทรวงพาณิชยมาแสดงประกอบ) 

19 หนังสือแตงต้ังผูดําเนินกิจการ (ใชเฉพาะกรณีนิติบุคคล)(ปดอากรแสตมป 
30 บาท) 
(การลงนามตองสอดคลองตามช่ือผูมีอํานาจท่ีจะลงนามตามท่ีปรากฎใน
หนังสือรับรองนิติบุคคลพรอมแนบสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตร
ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจดวยกรณีท่ีเปนบุคคลตาง
ดาวใหใชสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือการอนุญาตให
ทํางานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงานฯ) 

-  

20 หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทน (ปดอากรแสตมป 10 บาท) 
(เฉพาะกรณีท่ีผูขออนุญาต/ผูดําเนินการไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอ
อนุญาตดวยตนเองและมอบใหผูอื่นทําการแทน ) 

- 1 ฉบับ 

21 แผนท่ีต้ังสถานท่ีท่ีขออนุญาต - 1 ฉบับ 
22 แผนผังของสถานท่ีท่ีขออนุญาตซึ่งแสดงการสัดสวนของพื้นท่ี  - 1 ฉบับ 
23 รูปถายของสถานท่ีท่ีขออนุญาต (ตามแบบภาพถายท่ีกําหนด) - 1 ฉบับ 
 

4.2 ข้ันตอนการขออนุญาตนําสั่งยาแผนปจจุบนัเขามาในราชอาณาจักร 

4.2.1 ข้ันตอนการขออนุญาตนําสั่งยาแผนปจจุบนัเขามาในราชอาณาจัก 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self Assessment Report 
(ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ  ) 

60 นาที สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ี (งานยา) ตรวจสอบขอมูลประวัติเงื่อนไข
และคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

3 ตรวจสถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน 
 

10วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

4 จัดทําใบอนุญาตฉบับจริงเพื่อเสนอลงนาม 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

5 เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนาม 
 

5 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 สงมอบใบอนุญาต และชําระคาธรรมเนียม 
 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 21 วันทําการ  

 

4.2.2 ข้ันตอนการยายสถานท่ีขายยา  

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self Assessment Report 
(ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ  ) 

60 นาที สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ี (งานยา) ตรวจสอบขอมูลประวัติเงื่อนไข
และคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

3 ตรวจสถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน 
 

10วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 จัดทําใบอนุญาตฉบับจริงเพื่อเสนอลงนาม 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

5 เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนาม 
 

5 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 สงมอบใบอนุญาต  
 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 21 วันทําการ  

 

 

 

 



4.2.3 ข้ันตอนการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self Assessment Report 
(ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ  ) 

60 นาที สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ี (งานยา) ตรวจสอบขอมูลประวัติเงื่อนไข
และคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 จัดทําใบอนุญาตฉบับจริงเพื่อเสนอลงนาม 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

5 เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนาม 
 

5 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 สงมอบใบอนุญาต  
 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 11 วันทําการ  

 

4.3 อัตราคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม 

ท่ี รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม 

1 คาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตอป (ส้ินอายุ 31ธันวาคมของปท่ีออกใบอนุญาต) 10,000 บาท 
 



5. การขออนุญาตผลิตขายนําหรือสั่งยาแผนโบราณ 

ประเภทใบอนุญาต : ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ 

ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ 

ใบอนุญาตนําสั่งยาแผนโบราณ 

 

5.1 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขออนุญาตผลิตขายนําหรือสั่งยาแผนโบราณ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน

เจาของเอกสาร 
จํานวน 

1 คําขออนุญาตผลิตขายนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ 
(แบบ ย.บ.1) 

- 1 ฉบับ 

 แบบแปลนสถานท่ีผลิตยาแผนโบราณท่ีไดรับอนุมัติ (กรณีขอใบอนุญาตผลิตฯ) 
(แบบแปลนฯตองไดรับอนุมัติจาก"คณะทํางานพิจารณาเกี่ยวกับสถานท่ี
ผลิตขายและนําเขายา"สํานักยาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว) 

  

2 รูปถายสีพื้นหลังเรียบหนาตรงใบหนาชัดเจนไมยิ้มไมสวมหมวก 
หรือแวนดําของผูขออนุญาตขนาด 3x4 เซนติเมตร ถายไวไมเกิน 6 เดือน  
(อัดดวยกระดาษโฟโตไมใชปริ้นทสีจากเครื่องพิมพ) 

- 3 ใบ 

3 สําเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
( อายุของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการตองไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณและตอง
มิใชบุคคลตางดาวเวนแตไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการไดตามกฎหมาย) 

- 1 ฉบับ 

4 สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการ(กรณีนิติบุคคล) พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
(แสดงการมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย) 

- 1 ฉบับ 

5 ใบรับรองแพทยของผูขออนุญาต / ผูดําเนินกิจการ(กรณีนิติบุคคล) 
(ระบุการตรวจโรคตองหามตามประกาศฯไดแกโรคเรื้อนวัณโรคในระยะ
อันตรายโรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคมโรคติดยา
เสพติดใหโทษอยางรายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง) และอายุของใบรับรอง
แพทยไมเกิน 3 เดือนณวันท่ีมายื่นคําขอ) 

- 1 ฉบับ 

6 เอกสารแสดงหลักทรัพย (กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูขออนุญาตฯ) 
(ตัวอยางเชน"สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก"ท่ีเปนปจจุบันพรอมนําสมุดเงินฝาก
ตัวจริงมาแสดงโดยมีเงินในบัญชีต้ังแต 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
ข้ึนไปพรอมรับรองสําเนาถูกตองหรือ"สําเนาโฉนดท่ีดิน"ท่ีไมติดภาระผูกพัน
และระบุช่ือในโฉนดเปนช่ือผูขออนุญาตพรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

- 1 ฉบับ 

7 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีนําส่ัง - 1 ฉบับ 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน

เจาของเอกสาร 
จํานวน 

1. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีขายยาท่ีระบุช่ือเจาบานหรือผูยื่นขอ
ทะเบียนบานเปนช่ือผูขออนุญาต หรือ 
2. หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีโดยมี 
     2.1 หลักฐานแสดงความสัมพันธระหวางผูใหความยินยอมและผูขอ
อนุญาต(ตองเปนเครือญาติกันหรือมีนามสกุลเดียวกัน (ระบุความสัมพันธ)) 
     2.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีขายยาของผูยินยอมใหใชสถานท่ี 
     2.3 สําเนาทะเบียนบานของผูยินยอมใหใชสถานท่ี 
     2.4 สําเนาบัตรประชาชนของผูยินยอมใหใชสถานท่ี หรือ 
3. สัญญาเชา ประกอบดวย 
     3.1 สําเนาสัญญาเชา (ระบุท่ีอยูของสถานท่ีท่ีใหเชาครบถวนชัดเจน) 
     3.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีขายยาของผูใหเชา 
     3.3 สําเนาทะเบียนบานของผูใหเชา 
     3.4 สําเนาบัตรประชาชนของผูใหเชา) 

8 สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีท่ีขออนุญาต 
(สถานท่ีนําส่ังหากไมมีทะเบียนบานจะไมสามารถขออนุญาตได) 

- 1 ฉบับ 

9 สัญญาระหวางผูรับอนญุาตและผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ  
(ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตองมาแสดงตนและลงนามตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี
ท้ัง 3 ชุดโดยเมื่อลงนามแลวเจาหนาท่ีจะคืนให 2 ชุด (สําหรับผูรับอนุญาต
เก็บไว 1ชุดและผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเก็บไว 1 ชุด )) 

- 3 ฉบับ 

10 คํารับรองของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ (แบบ น.ย. 17 หนา) 
(ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตองมาแสดงตนและลงนามตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี) 

- 1 ฉบับ 

12 สําเนาใบประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเวชกรรมหรือเภสัชกรรม/ 
สําเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยสาขาเวชกรรมไทยหรือเภสัช
กรรมไทย (ไมใชผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต ) พรอมการ
รับรองสําเนาถูกตองพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 
(กรณีมีการเปล่ียนช่ือนามสกุลคํานําหนาช่ือจะตองมีการแกไขในใบ
ประกอบวิชาชีพฯหรือแนบหลักฐานขอแกไขจากสภาเภสัชกรรม  (เชน
หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมเพื่อขอแกไข)) 

- 1 ฉบับ 

13 สําเนาบัตรประชาชนของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง - 1 ฉบับ 
14 สําเนาทะเบียนบานของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง - 1 ฉบับ 
15 ใบรับรองแพทยของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ  

(ระบุการตรวจโรคตองหามตามประกาศฯไดแกโรคเรื้อนวัณโรคในระยะ
อันตรายโรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคมโรคติดยา
เสพติดใหโทษอยางรายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง) ซึ่งไมเกิน 3 เดือนนับถึง

- 1 ฉบับ 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน

เจาของเอกสาร 
จํานวน 

วันท่ีมายื่นคําขอ) 
16 หนังสือรับรองนิติบุคคล (เฉพาะกรณีผูขออนุญาตฯเปนนิติบุคคล) 

(ตองระบุเลขท่ีต้ังของสถานท่ีท่ีจะขออนุญาตเปนสํานักงานสาขาหรือ
สํานักงานใหญในหนังสือรับรองนิติบุคคล / หนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออก
ใหจะตองมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับถึงวันท่ีมายื่นคําขอฯ) 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

1 ฉบับ 

17 ใบอนุญาตสําหรับธุรกิจบัญชีสามหรือหนังสือรับรองตามมาตรา 11 หรือ
มาตรา 12 แหงพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 
(เฉพาะกรณีท่ีเปนบุคคลตางดาวหรือนิติบุคคลตางดาว)   
(คนตางดาว/นิติบุคคลตางดาวท่ีไดรับยกเวนใหสามารถประกอบกิจการคา
ปลีก/คาสงไดตามบัญชีสาม (14) และ (15) ทายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาวพ.ศ.2542 จะตองมีหนังสือรับรองหรือใบอนุญาตสําหรับ
ธุรกิจบัญชีสามจากกระทรวงพาณิชยมาแสดงประกอบ) 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

1 ฉบับ 

18 หนังสือแตงต้ังผูดําเนินกิจการ (ใชเฉพาะกรณีนิติบุคคล)(ปดอากรแสตมป 
30 บาท) 
(การลงนามตองสอดคลองตามช่ือผูมีอํานาจท่ีจะลงนามตามท่ีปรากฎใน
หนังสือรับรองนิติบุคคลพรอมแนบสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตร
ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจดวยกรณีท่ีเปนบุคคลตาง
ดาวใหใชสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือการอนุญาตให
ทํางานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงานฯ) 

- 1 ฉบับ 

19 หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทน (ปดอากรแสตมป 10 บาท) 
(เฉพาะกรณีท่ีผูขออนุญาต/ผูดําเนินการไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอ
อนุญาตดวยตนเองและมอบใหผูอื่นทําการแทน ) 

- 1 ฉบับ 

20 แผนท่ีต้ังสถานท่ีท่ีขออนุญาต - 1 ฉบับ 
21 แผนผังของสถานท่ีท่ีขออนุญาตซึ่งแสดงการสัดสวนของพื้นท่ี  - 1 ฉบับ 
22 รูปถายของสถานท่ีท่ีขออนุญาต (ตามแบบภาพถายท่ีกําหนด) - 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 ข้ันตอนการขออนุญาตผลิตขายนําหรือสั่งยาแผนโบราณ 

5.2.1 ข้ันตอนการขออนุญาตผลิตขายนําหรือสั่งยาแผนโบราณ (กรณีไมแกไขปรับปรุงสถานท่ี 
หลังตรวจประเมิน) 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารท่ี
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจ
เอกสารตาม Checklist และ Self Assessment 
Report 
(ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ) 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ี (งานยา) ตรวจสอบขอมูลประวัติเงื่อนไข
และคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

3 ตรวจสถานท่ี 
 

5 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 จัดทําใบอนุญาตฉบับจริงเพื่อเสนอลงนาม 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

5 เสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนาม 
 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

7 สงมอบใบอนุญาต และชําระคาธรรมเนียม 
 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  15 วันทําการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.2 ข้ันตอนการขออนุญาตผลิตขายนําหรือสั่งยาแผนโบราณ (กรณีแกไขปรับปรุงสถานท่ีหลังตรวจ

ประเมิน) 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self Assessment Report 
(ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ  ) 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ี (งานยา) ตรวจสอบขอมูลประวัติเงื่อนไขและ
คุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

3 ตรวจสถานท่ี 
 

5 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 จัดทําหนังสือแกไขปรับปรุงสถานท่ี  1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

5 เสนอหนังสือแกไขปรับปรุงสถานท่ี (หนก.คบส.) 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 เสนอหนังสือแกไขปรับปรุงสถานท่ี (นพ.สสจ.) 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

7 สงหนังสือแกไขปรับปรุงสถานท่ี ใหผูยื่นคําขอ 3 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

8 ระยะเวลาปรับปรุงสถานท่ีภายใน 15 วัน หลังไดรับ
หนังสือปรับปรุงแกไข และแจงให จนท. ทราบ 

15 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

9 ตรวจสอบการปรับปรุงสถานท่ี  3 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรณีการแกไขปรับปรุงสถานท่ีครั้งท่ี 1 ผานตามแบบประเมินใหดําเนินการตอในขอ 10 กรณีท่ีปรับปรุงแลวเสร็จแตยังไมผานให
ดําเนินการปรับปรุงสถานท่ีครั้งท่ี 2 ซ้ําในหัวขอท่ี 4-9 และใหพิจารณาคืนเรื่องหากการปรับปรงุสถานท่ีไมแลวเสร็จหรือไมผาน
ตามขอกําหนดในการปรับปรุงสถานท่ีครั้งท่ี 2 
10 จัดทําใบอนุญาตฉบับจริงเพื่อเสนอลงนาม 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 
11 เสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 

 
2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 
12 เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนาม 

 
2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 
13 สงมอบใบอนุญาต และชําระคาธรรมเนียม 

 
1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 
ระยะเวลาดําเนินการรวม  42 วันทําการ กรณีปรับปรุงสถานท่ี ครั้งท่ี 1 

68 วันทําการ กรณีปรับปรุงสถานท่ี ครั้งท่ี 2 



5.3 คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม 

ท่ี รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม 

1 คาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตอป (ส้ินอายุ 31ธันวาคมของปท่ีออกใบอนุญาต) 1,000 บาท 
 



6. การขออนุญาตจําหนายหรือมีไวครอบครอง เพ่ือจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภทท่ี 3  

 

ประเภทใบอนุญาต  :  ใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภทท่ี 3 

 

6.1 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวครอบครองเพือ่จําหนายซ่ึงยา

เสพติดใหโทษในประเภทท่ี 3 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน 

เจาของเอกสาร จํานวน 

1 คําขอรับใบอนุญาตผลิตนําเขาสงออกจําหนายหรือมีไวครอบครองเพื่อ
จําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 (แบบย.ส. 3-1) 

- 1 ฉบับ 

2 สําเนาใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน หรือใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผน
ปจจุบันเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยยา 

 1 ฉบับ 

3 รูปถายสีพื้นหลังเรียบหนาตรงใบหนาชัดเจนไมยิ้มไมสวมหมวก 
หรือแวนดําของผูขออนุญาตขนาด 3x4 เซนติเมตร ถายไวไมเกิน 6 เดือน  
(อัดดวยกระดาษโฟโตไมใชปริ้นทสีจากเครื่องพิมพ) 

- 3 ใบ 

4 สําเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
( อายุของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการตองไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณและตอง
มิใชบุคคลตางดาวเวนแตไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการไดตามกฎหมาย) 

- 1 ฉบับ 

5 สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการ(กรณีนิติบุคคล) พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
(แสดงการมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย) 

- 1 ฉบับ 

6 ใบรับรองแพทยของผูขออนุญาต / ผูดําเนินกิจการ(กรณีนิติบุคคล) 
(ระบุการตรวจโรคตองหามตามประกาศฯไดแกโรคเรื้อนวัณโรคในระยะ
อันตรายโรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคมโรคติดยา
เสพติดใหโทษอยางรายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง) และอายุของใบรับรอง
แพทยไมเกิน 3 เดือนณวันท่ีมายื่นคําขอ) 

- 1 ฉบับ 

7 สําเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 
(กรณีมีการเปล่ียนช่ือนามสกุลคํานําหนาช่ือจะตองมีการแกไขในใบ
ประกอบวิชาชีพฯหรือแนบหลักฐานขอแกไขจากสภาเภสัชกรรม  (เชน
หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมเพื่อขอแกไข)) 

- 1 ฉบับ 

8 คํารับรองของผูรับอนุญาตจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 และ
เภสัชกร 

- 1 ฉบับ 

9 สําเนาบัตรประชาชนของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง - 1 ฉบับ 
10 สําเนาทะเบียนบานของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง - 1 ฉบับ 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน 

เจาของเอกสาร จํานวน 

11 ใบรับรองแพทยของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ (ระบุการตรวจโรคตองหามตาม
ประกาศฯไดแกโรคเรื้อนวัณโรคในระยะอันตรายโรคเทาชางในระยะปรากฏ
อาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคมโรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรงและโรค
พิษสุราเรื้อรัง) ซึ่งไมเกิน 3 เดือนนับถึงวันท่ีมายื่นคําขอ) 

- 1 ฉบับ 

12 หนัง สือรับรองนิ ติบุคคล (เฉพาะกรณีผูขออนุญาตฯเปนนิ ติบุคคล ) 
(ตองระบุเลขท่ีต้ังของสถานท่ีท่ีจะขออนุญาตเปนสํานักงานสาขาหรือ
สํานักงานใหญในหนังสือรับรองนิติบุคคล/หนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกให
จะตองมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับถึงวันท่ีมายื่นคําขอฯ) 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

1 ฉบับ 

13 หนังสือแตงต้ังผูดําเนินกิจการ (ใชเฉพาะกรณีนิติบุคคล) (ปดอากรแสตมป 
30 บาท) (การลงนามตองสอดคลองตามช่ือผูมีอํานาจท่ีจะลงนามตามท่ี
ปรากฎในหนังสือรับรองนิติบุคคลพรอมแนบสําเนาทะเบียนบานและสําเนา
บัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจดวยกรณีท่ีเปนบุคคล
ตางดาวใหใชสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือการอนุญาตให
ทํางานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงานฯ) 

- 1 ฉบับ 

14 หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทน (ปดอากรแสตมป 10 บาท) 
(เฉพาะกรณีท่ีผูขออนุญาต/ผูดําเนินการไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอ
อนุญาตดวยตนเองและมอบใหผูอื่นทําการแทน ) 

- 1 ฉบับ 

15 แผนท่ีต้ังสถานท่ีท่ีขออนุญาต - 1 ฉบับ 
16 แผนผังของสถานท่ีท่ีขออนุญาตซึ่งแสดงการสัดสวนของพื้นท่ีจัดเก็บยาเสพ

ติดใหโทษประเภท 3  
- 1 ฉบับ 

17 รูปถายของสถานท่ีท่ีขออนุญาต (ตามแบบภาพถายท่ีกําหนด) - 1 ฉบับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 ข้ันตอนการขออนุญาตจําหนายหรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภทท่ี 3 

6.2.1 ข้ันตอนการขอใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 

ในประเภทท่ี 3 (กรณีไมแกไขปรับปรุงสถานท่ีหลังตรวจประเมิน) 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self Assessment Report 
(ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ  ) 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ี (งานยา) ตรวจสอบขอมูลประวัติเงื่อนไข
และคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 จัดทําใบอนุญาตฉบับจริงเพื่อเสนอลงนาม 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

5 เสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนาม 
 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

7 สงมอบใบอนุญาต และชําระคาธรรมเนียม 
 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  10 วันทําการ  
 

6.3 อัตราคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม 

ท่ี รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม 

1 คาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตอป  (ส้ินอายุ 31ธันวาคมของปท่ีออกใบอนุญาต) 1,000 บาท 
 



7. การขออนุญาตจําหนายหรือมีไวครอบครองเพ่ือจําหนายซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิ 

ในประเภทท่ี 3 หรือประเภทท่ี 4 (รานยา) 

ประเภทใบอนุญาต : ใบขออนุญาตจําหนายหรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนายซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทท่ี 3 4  

 

7.1 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขออนุญาตจําหนายหรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนายซ่ึงวัตถุ

ออกฤทธิ์ในประเภทท่ี 3 4 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน

เจาของเอกสาร 
จํานวน 

1 คําขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4  
( แบบ ข.จ.1 ) 

- 1 ฉบับ 

2 สําเนาใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน หรือใบอนุญาตนําหรือส่ังยาแผน
ปจจุบันเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยยา 

 1 ฉบับ 

3 รูปถายสีพื้นหลังเรียบหนาตรงใบหนาชัดเจนไมยิ้มไมสวมหมวก 
หรือแวนดําของผูขออนุญาตขนาด 3x4 เซนติเมตร ถายไวไมเกิน 6 เดือน  
(อัดดวยกระดาษโฟโตไมใชปริ้นทสีจากเครื่องพิมพ) 

- 3 ใบ 

4 สําเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการ (กรณีนิติบุคคล) 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
( อายุของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการตองไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณและตอง
มิใชบุคคลตางดาวเวนแตไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการไดตามกฎหมาย) 

- 1 ฉบับ 

5 สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการ(กรณีนิติบุคคล) พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
(แสดงการมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย) 

- 1 ฉบับ 

6 ใบรับรองแพทยของผูขออนุญาต / ผูดําเนินกิจการ(กรณีนิติบุคคล) 
(ระบุการตรวจโรคตองหามตามประกาศฯไดแกโรคเรื้อนวัณโรคในระยะ
อันตรายโรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคมโรคติดยา
เสพติดใหโทษอยางรายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง) และอายุของใบรับรอง
แพทยไมเกิน 3 เดือนณวันท่ีมายื่นคําขอ) 

- 1 ฉบับ 

7 สําเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 
(กรณีมีการเปล่ียนช่ือนามสกุลคํานําหนาช่ือจะตองมีการแกไขในใบ
ประกอบวิชาชีพฯหรือแนบหลักฐานขอแกไขจากสภาเภสัชกรรม  (เชน
หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมเพื่อขอแกไข)) 

- 1 ฉบับ 

8 คํารับรองของผูรับอนุญาตขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 
4 และเภสัชกร 

- 1 ฉบับ 

9 สําเนาบัตรประชาชนของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง - 1 ฉบับ 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน

เจาของเอกสาร 
จํานวน 

10 สําเนาทะเบียนบานของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง - 1 ฉบับ 
11 ใบรับรองแพทยของผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ  

(ระบุการตรวจโรคตองหามตามประกาศฯไดแกโรคเรื้อนวัณโรคในระยะ
อันตรายโรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคมโรคติดยา
เสพติดใหโทษอยางรายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง) ซึ่งไมเกิน 3 เดือนนับถึง
วันท่ีมายื่นคําขอ) 

- 1 ฉบับ 

12 หนังสือรับรองนิติบุคคล (เฉพาะกรณีผูขออนุญาตฯเปนนิติบุคคล) 
(ตองระบุเลขท่ีต้ังของสถานท่ีท่ีจะขออนุญาตเปนสํานักงานสาขาหรือ
สํานักงานใหญในหนังสือรับรองนิติบุคคล / หนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออก
ใหจะตองมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับถึงวันท่ีมายื่นคําขอฯ) 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

1 ฉบับ 

13 หนังสือแตงต้ังผูดําเนินกิจการ (ใชเฉพาะกรณีนิติบุคคล)(ปดอากรแสตมป 
30 บาท) 
(การลงนามตองสอดคลองตามช่ือผูมีอํานาจท่ีจะลงนามตามท่ีปรากฎใน
หนังสือรับรองนิติบุคคลพรอมแนบสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตร
ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจดวยกรณีท่ีเปนบุคคลตาง
ดาวใหใชสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือการอนุญาตให
ทํางานท่ีออกโดยกระทรวงแรงงานฯ) 

- 1 ฉบับ 

14 หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทน (ปดอากรแสตมป 10 บาท) 
(เฉพาะกรณีท่ีผูขออนุญาต/ผูดําเนินการไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอ
อนุญาตดวยตนเองและมอบใหผูอื่นทําการแทน ) 

- 1 ฉบับ 

15 แผนท่ีต้ังสถานท่ีท่ีขออนุญาต - 1 ฉบับ 
16 แผนผังของสถานท่ีท่ีขออนุญาตซึ่งแสดงการสัดสวนของพื้นท่ีจัดเก็บวัตถุ

ออกฤทธิ์ในประเภทท่ี 3 4  
- 1 ฉบับ 

17 รูปถายของสถานท่ีท่ีขออนุญาต (ตามแบบภาพถายท่ีกําหนด) - 1ฉบับ 
 

 

 

 

 

 

 



7.2 ข้ันตอนการขออนุญาตจําหนายหรือมีไวครอบครองเพ่ือจําหนายซึ่ง วัตถุออกฤทธ์ิใน 

ประเภทท่ี 3 หรือประเภทท่ี 4 

7.2.1  ข้ันตอนขอใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนายซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทท่ี 3 

หรือประเภทท่ี 4 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self Assessment Report 
(ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ) 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ี (งานยา) ตรวจสอบขอมูลประวัติเงื่อนไข
และคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 จัดทําใบอนุญาตฉบับจริงเพื่อเสนอลงนาม 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

5 เสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนาม 
 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

7 สงมอบใบอนุญาต และชําระคาธรรมเนียม 
 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  10 วันทําการ  
 

7.3 อัตราคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม 

ท่ี รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม 

1 ใบอนุญาตขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 
ชําระคาธรรมเนียมตอป (ส้ินอายุ 31ธันวาคมของปท่ีออกใบอนุญาต) 

1,000 บาท 

2 ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 นอกสถานท่ี 
ท่ีระบุไวใบใบอนุญาต 
ชําระคาธรรมเนียมตอป (ส้ินอายุ 31ธันวาคมของปท่ีออกใบอนุญาต และไมมี
การตออายุใบอนุญาตตองขอใหม) 

100 บาท 

 



 
 

8. การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อท่ัวไปภายในจังหวัดนครราชสีมา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชีมา 
ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูกระบวนงาน อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

 
 

8.1 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อท่ัวไป ภายในจังหวัด

นครราชสีมา 

ราการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน 

เจาของเอกสาร 
1 แบบคําขออนุญาตโฆษณายา/2 ชุด เอกสารเพิ่มเติม 

(1. มีลายเซ็นจริงของผูยื่นคําขอ (ผูขออนุญาตโฆษณา หรือ ผูรับมอบอํานาจตาม
แบบ 1) 
2. กรอกขอมูลครบถวนทุกหัวขอ กรณีมีการขีด ลบ ขอมูล ใหผูยื่นคําขอ หรือ
ผูรับมอบอํานาจ หรือเจาหนาท่ี เซ็นช่ือกํากับพรอมวันท่ี 
3. กรณีนิติบุคคลช่ือและท่ีอยูสํานักงานตองตรงตามหนังสือมอบอํานาจแบบ 1 
กรณีบุคคลธรรมดาช่ือและท่ีอยูตองตรงตามทะเบียนบาน 
4. กรณีเปนการขออนุญาตโฆษณายาหลายตํารับในคําขอโฆษณาเดียว ตองระบุ
ช่ือยาและเลขทะเบียนตํารับยา หากพื้นท่ีไมพอใหระบุรายละเอียดดังกลาวเปน
เอกสารแนบในหนาถัดไป 
5. กรณีเปนการโฆษณาทางอินเตอรเน็ต ใหระบุช่ือเว็บไซต) 

สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 ขอความโฆษณา/หนาโฆษณา พรอมลงนามโดยผูขออนุญาตโฆษณา หรือ ผูรับ
มอบอํานาจ โดยระบุช่ือ นามสกุล และวันเดือนป/2 ชุด เอกสารเพิ่มเติม 

- 

3 สําเนาใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยา/2 ชุด เอกสารเพิ่มเติม 
(การรับรองสําเนาเอกสารโดยผูขออนุญาตโฆษณา หรือ ผูรับมอบอํานาจใช
ขอความ "รับรองวาตรงตามท่ีไดรับอนญุาตข้ึนทะเบียนไว" ลงนาม ระบุช่ือ 
นามสกุล และวันเดือนป) 

สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 สําเนาฉลาก ขวด/กลองยา ฉบับท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาแลว/2 ชุด เอกสารเพิ่มเติม 
(การรับรองสําเนาเอกสารโดยผูขออนุญาตโฆษณา หรือ ผูรับมอบอํานาจใช
ขอความ "รับรองวาตรงตามท่ีไดรับอนญุาตข้ึนทะเบียนไว" ลงนาม ระบุช่ือ 
นามสกุล และวันเดือนป) 
 
 
 
 

สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 



 
 

ราการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน 

เจาของเอกสาร 
5 สําเนาเอกสารกํากับยาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฉบับท่ีไดรับอนุญาตจาก

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว/2 ชุด เอกสารเพิ่มเติม 
(การรับรองสําเนาเอกสารโดยผูขออนุญาตโฆษณาหรือผูรับมอบอํานาจใช
ขอความ "รับรองวาตรงตามท่ีไดรับอนญุาตข้ึนทะเบียนไว" ลงนาม ระบุช่ือ 
นามสกุล และวันเดือนป) 

สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 สําเนาคําขอข้ึนทะเบียนตํารับยาฉบับท่ีมีเลขรับและแกไขตรงตามท่ีไดรับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว/2 ชุด เอกสารเพิ่มเติม 
(1. กรณีหนาโฆษณามีการแสดงขอความเกี่ยวกับสูตร/รส/กล่ิน/ขนาดบรรจุ ซึ่ง
มิไดระบุไวในฉลาก/เอกสารกํากับยา 
2. การรับรองสําเนาเอกสารโดยผูขออนุญาตโฆษณา หรือ ผูรับมอบอํานาจใช
ขอความ "รับรองวาตรงตามท่ีไดรับอนญุาตข้ึนทะเบียนไว" ลงนาม ระบุช่ือ 
นามสกุล และวันเดือนป) 

สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

7 สําเนาเอกสารแสดงการแกไขเปล่ียนแปลงทะเบียนตํารับยา ฉบับท่ีไดรับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว/2 ชุด เอกสารเพิ่มเติม 
(1. กรณีมีการแกไขเปล่ียนแปลงทะเบียนตํารับยาท่ีมีการแสดงขอความการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวในหนาโฆษณา ใหแนบเอกสารการอนุญาตใหแกไข
เปล่ียนแปลงทะเบียนตํารับยาในสวนท่ีเกี่ยวของท่ีรายละเอียดการอนุญาตและ
เรื่องเดิมท่ีอางถึง 
2. การรับรองสําเนาเอกสารโดยผูขออนุญาตโฆษณา หรือ ผูรับมอบอํานาจใช
ขอความ "รับรองวาตรงตามท่ีไดรับอนญุาตข้ึนทะเบียนไว" ลงนาม ระบุช่ือ 
นามสกุล และวันเดือนป) 

สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

8 ใบสรุปรายการเอกสารอางอิง (กรณีมีการกลาวอางในหนาโฆษณา) พรอมลงนาม
โดยผูขออนุญาตโฆษณา หรือ ผูรับมอบอํานาจ โดยระบุช่ือ นามสกุล และวัน
เดือนป/2 ชุด เอกสารเพิ่มเติม 

- 

9 เอกสารอางอิง (กรณีมีการกลาวอางในหนาโฆษณา ใหระบุจุดท่ีมีความเช่ือมโยง
ระหวางขอความโฆษณากับขอความในเอกสารอางอิง) พรอมลงนามโดยผูขอ
อนุญาตโฆษณา หรือ ผูรับมอบอํานาจ โดยระบุช่ือ นามสกุล และวันเดือนป/2 
ชุด เอกสารเพิ่มเติม 

- 

10 สําเนาหนังสือมอบอํานาจ ท่ีเจาหนาท่ีงานโฆษณายาออกเลขรับแลว/2 ชุด 
เอกสารเพิ่มเติม 
(1.ยื่นขอเลขรับหนังสือมอบอํานาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาไดท่ีกลุมกํากับ
ดูแลกอนออกสูตลาด (งานโฆษณายา) 
2.การรับรองสําเนาเอกสารโดยผูขออนุญาตโฆษณา หรือ ผูรับมอบอํานาจใช
ขอความ "รับรองสําเนาถูกตอง" ลงนาม ระบุช่ือ นามสกุล และวันเดือนป) 
 

สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 



 
 

ราการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร 
หนวยงาน 

เจาของเอกสาร 
11 หนังสือรับรองนิติบุคคล/2 ชุด เอกสารยืนยันตัวตน 

(1. กรณีนิติบุคคล 2. การรับรองสําเนาเอกสารโดยผูขออนุญาตโฆษณา หรือ 
ผูรับมอบอํานาจใชขอความ "รับรองสําเนาถูกตอง" ลงนาม ระบุช่ือ นามสกุล 
และวันเดือนป) 

กรมพัฒนา 
ธุรกิจการคา 

12 สําเนาทะเบียนบาน/2 ชุด เอกสารยืนยันตัวตน 
(1.กรณีบุคคลธรรมดา 2.การรับรองสําเนาเอกสารโดยผูขออนุญาตโฆษณา หรือ 
ผูรับมอบอํานาจใชขอความ "รับรองสําเนาถูกตอง" ลงนาม ระบุช่ือ นามสกุล 
และวันเดือนป ท้ังนี้ท่ีอยูตองตรงกับท่ีระบุในแบบคําขออนุญาตโฆษณายา) 

กรมการปกครอง 

13 บัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาใบอนุญาตทํางาน/สําเนาหนังสือเดินทางของผู
มอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ/2 ชุด เอกสารยืนยันตัวตน 
(การรับรองสําเนาเอกสารโดยเจาของบัตร หรือ ผูรับมอบอํานาจท่ีไดรับมอบให
ลงนามรับรองสําเนาบัตรประชาชนแทนผูมอบ โดยใชขอความ "รับรองสําเนา
ถูกตอง" ลงนาม ระบุช่ือนามสกุล และวันเดือนป) 

กรมการปกครอง 

14 ขอความโฆษณา/หนาโฆษณา พรอมลงนามโดยผูขออนุญาตโฆษณา หรือ ผูรับ
มอบอํานาจ โดยระบุช่ือ นามสกุล และวันเดือนป/12 ชุด เอกสารเพิ่มเติม 

- 

8.2 ข้ันตอนการขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อท่ัวไป ภายในจังหวัดนครราชสีมา 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self Assessment Report 
(ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ  ) 

60 นาที สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ี (งานยา) ตรวจสอบขอมูลประวัติเงื่อนไข
และคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 

2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 จัดทําใบอนุญาตฉบับจริงเพื่อเสนอลงนาม 2 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

5 เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลงนาม 
 

5 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 สงมอบใบอนุญาต  
 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  11 วันทําการ  



 
 

8.3 อัตราคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม 

ท่ี รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม 

1 ไมมีคาธรรมเนียม - 

 



9. การข้ึนทะเบียนตํารับยาแผนโบราณท่ีเปนยาสมุนไพรเด่ียวหรือตํารับยาหมอง 
กรณีสูตรตํารับท่ีมีการรับข้ึนทะเบียนแลว 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชีมา 
ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูกระบวนงาน อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
 

9.1 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการข้ึนทะเบียนตํารับยาแผนโบราณท่ีเปนยาสมุนไพรเด่ียวหรือ

ตํารับยาหมอง กรณีสูตรตํารับท่ีมีการรับข้ึนทะเบียนแลว 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร หนวยงานเจาของเอกสาร 

1 คํารับรองเงื่อนไขการแจงรายการเรียกเก็บยาคืนของผูรับอนุญาตผลิต 
และนําหรือส่ัง ยาแผนปจจุบันและแผนโบราณเขามาใน
ราชอาณาจักร/1 ฉบับ เอกสารเพิ่มเติม 
 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 

2 คําขออนุญาต ผลิตยาตัวอยาง/นําหรือส่ังยาตัวอยางในราชอาณาจักร 
เพื่อขอข้ึนทะเบียนตํารับยา (แบบ ย.8) ท่ีไดรับการอนุญาตแลว/1 ฉบับ 
เอกสารเพิ่มเติม 
 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 

3 ผลตรวจวิเคราะหเช้ือจุลินทรีย/1 ฉบับ เอกสารเพิ่มเติม 
 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 
4 หนังสือมอบอํานาจและแตงต้ังใหกระทําการแทน/1 ฉบับ เอกสาร

เพิ่มเติม 
 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 

5 สําเนาใบอนุญาตผลิต/นําหรือส่ังยาแผนโบราณฯ ฉบับปจจุบัน 1 ชุด/1 
ฉบับ เอกสารเพิ่มเติม 
 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 

6 ฉลากทุกขนาดบรรจุและเอกสารกํากับยา 4 ชุด/4 ฉบับ เอกสาร
เพิ่มเติม 
(คืนใหผูประกอบการ 1 ฉบับ หลังลงเลขรับ ) 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 

7 แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารดวยตนเองสําหรับคําขอการข้ึนทะเบียน
ตํารับยาแผนโบราณท่ีเปนยาสมุนไพรเด่ียวหรือตํารับยาหมอง กรณีสูตร
ตํารับท่ีมีการรับข้ึนทะเบียนแลว/1 ฉบับ เอกสารเพิ่มเติม 
 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี ช่ือเอกสาร หนวยงานเจาของเอกสาร 

8 คําขอข้ึนทะเบียนตํารับยา (แบบ ย.1)/4 ฉบับ เอกสารเพิ่มเติม 
(คืนใหผูประกอบการ 1 ฉบับ หลังลงเลขรับ) 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 
9 ตนฉบับ Certificate of Free Sale ของ Finished Product หรือ 

หนังสือรับรองผลิตภัณฑยา (Certificate of Pharmaceutical 
Product) (กรณียานําส่ังฯ)/1 ฉบับ เอกสารเพิ่มเติม 
 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 

10 เอกสารขอมูลเกี่ยวกับ สูตร และกรรมวิธีการผลิต/4 ฉบับ เอกสาร
เพิ่มเติม 
 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 

11 ยาตัวอยางตามสูตรตํารับยาท่ียื่นขอผลิตยาตัวอยาง/1 ฉบับ เอกสาร
เพิ่มเติม 
 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 

12 หนังสือรับรองโรงงานผูผลิตยาจากหนวยงานรัฐบาลของประเทศผูผลิต
ยานั้นวาเปนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตหรือรับรองแลว อาจรวมอยูใน
หนังสือรับรองผลิตภัณฑยาหรือหนังสือรับรองการจําหนาย(กรณียานํา
ส่ังฯ)/1 ฉบับ เอกสารเพิ่มเติม 
 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 

13 คํารับรองเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนตํารับยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ
และยาพัฒนาจากสมุนไพรตามบัญชียาจากสมุนไพรท่ีแนบทายบัญชียา
หลักแหงชาติ กลุมเภสัชตํารับโรงพยาบาล (กรณียา (รพ.) ตามบัญชียา
หลักแหงชาติ) /1 ฉบับ เอกสารเพิ่มเติม 
 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 

14 เอกสารอื่นๆ เชน เอกสารอางอิงช่ือวิทยาศาสตรของสมุนไพร (กรณีแจง
ช่ือวิทยาศาสตรในสูตรหรือเปนสมุนไพรตางประเทศ) ขอกําหนด
มาตรฐานของสารชวยตามตํารายา (กรณีมีสารชวยในสูตร) ขอกําหนด
มาตรฐานของวัตถุดิบ (กรณีซื้อสารสกัดหรือไมไดเตรียมวัตถุดิบเอง) 
เอกสารวิชาการแสดงการใชสมุนไพรหรือสูตรท่ีแจงตามองคความรู
แพทยแผนโบราณตามสรรพคุณท่ีขอ (กรณีมีขอสงสัยในสูตรและ
สรรพคุณ))เปนตน/1 ฉบับ เอกสารเพิ่มเติม 
 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 

15 สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาท่ีดี (GMP) (ถามี)/1 ฉบับ 
เอกสารเพิ่มเติม 
 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 

 



9.2 ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนตํารับยาแผนโบราณท่ีเปนยาสมุนไพรเด่ียวหรือตํารับยาหมอง กรณีสูตรตํารับ

ท่ีมีการรับข้ึนทะเบียนแลว 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจ ยื่นเอกสารท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ และตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self Assessment Report 

60 นาที สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 เจาหนาท่ีตรวจเอกสารตาม Checklist และ Self 
Assessment Report และออกเลขรับ 
( กรณีเจาหนาท่ีตรวจสอบแลวมีการแกไขหรือตองแนบ
เอกสารเพิ่มเติม เจาหนาท่ีจะแจงใหผูยื่นคําขอรับทราบ 
และผูรับอนุญาตตองดําเนินการแกไขใหถูกตองครบถวน
ภายในระยะเวลา 15 วัน หากเกินระยะเวลาดังกลาว
เจาหนาท่ีจะคืนคําขอดังกลาว กรณีคําขอฯ ท่ีมีตัวยา
สําคัญต้ังแต 3 ตัว ข้ึนไป ใชระยะเวลาในการดําเนินการ 2 
วันทําการ) 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

3 เจาหนาท่ีพิจารณาคําขอฯเบ้ืองตนและผู เ ช่ียวชาญ
พิจารณาดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
(ท้ังนี้ระยะเวลาดําเนินการ ไมนับระยะเวลาการแกไข
เอกสารหรือช้ีแจงขอมูลของผูรับอนุญาต) 

73 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

4 เจาหนาท่ีพิจารณาและเสนอผูมีอํานาจลงนาม 
 

5 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 

5 ผูมีอํานาจพิจารณาและลงนามอนุญาต 
 

1 วันทําการ สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 
6 เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลและแจงใหผูรับอนุญาต/ผูรับมอบ

อํานาจชําระคาธรรมเนียมละรับใบสําคัญ 
30 นาที สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา 
 ระยะเวลาดําเนินการรวม 80 วันทําการ  

 

9.3 อัตราคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม 

ท่ี รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม 

1 คาธรรมเนียมใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ 500 บาท 

 


