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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบแทน และกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตด้ำนยำ ยำเสพติดให้โทษใน
ประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบแทน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 

3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สมุทรสงคราม 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 
2518 

2) พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
3) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้

ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 พ.ศ. 2553 
4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 

2518 
5) กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตผลิต ขาย น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเรื่องยาแผน

โบราณ พ.ศ. 2555 
6) กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 
7) กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
8) พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
9) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลางส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนด

ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ. 2557  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 10 วันท าการ 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 2  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบแทน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้

โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
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กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ชั้น 1 
202 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่มงานบริหารทั่วไป  เปิดรับการช าระเงินจนถึงเวลา 15.30 น. 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1.หลักเกณฑ์ 
 1.1 ผู้ประสงค์ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาต กรณีท่ีได้รับเดิมที่ถูกท าลาย หรือ ช ารุด หรือลบเลือนในสาระส าคัญ จะต้อง
น าใบอนุญาตเดิมมาส่งคืน แต่หากเป็นกรณีการสูญหายจะต้องมีหลักฐานเป็นใบแจ้งความมาประกอบด้วย 
 
 1.2 กรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก่ การขยายหรือลดสถานที่ที่ได้รับอนุญาต การย้ายสถานที่เก็บ
ยา การย้ายสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต การเพ่ิมหรือลดสถานที่เก็บยา จะต้องผ่านการตรวจสถานที่พร้อมแนบหลักฐานการ
ตรวจสถานที่มากับค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 
 1.3 กรณกีารขอเพ่ิมหรือลดหมวดยาที่ผลิตในใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ จะต้อง
ผ่านการอนุมัติแบบแปลนสถานที่ผลิตฯจากผู้อนุญาต(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม) มีการจัดเตรียมสถานที่ 
และปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงฯ โดยแสดงหลักฐานเป็นแบบแปลนฯที่ได้รับอนุมัติ ผลการตรวจสถานที่ฯ (ว่ามีการ
สร้างตามแบบแปลน และเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ผลิตฯหรือไม่ ) 
 
 1.4 ส าหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการอ่ืนๆในใบอนุญาตให้แนบเอกสาร หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขอแก้ไข
นั้น หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงครามในวันและเวลาราชการ 
 
 2.หมำยเหตุ 
 2.1) ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริการจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้รับบริการละทิ้งค าขอ 
 
 2.2)ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 2.3) ให้ตรวจสอบเอกสารส าหรับยื่นค าขอฯตามแบบตรวจสอบค าขอฯ (Self Assessment Report) ให้ครบถ้วนถูกต้อง
ในทุกรายการและลงนามรับรอง 
 
 2.4) ผู้ด าเนินกิจการ หรือผู้รับมอบอ านาจที่มายื่นค าขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค าขอฯ ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และมีอ านาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจ
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ของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอ านาจให้มีอ านาจด าเนินการแทนแนบด้วย) 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบ
อ านาจ ยื่นเอกสารที่กลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภคฯและ
เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารตาม 
Checklist และ Self 
Assessment Report 

30 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 
ประวัติ เงื่อนไข และ
คุณสมบัติที่กฎหมายก าหนด 
ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
และจัดท าร่างใบอนุญาต 
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุขพิจารณา 
 

6 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม 

ไม่นับรวม
ระยะเวลาการ
แก้ไขเพ่ิมเติม
เอกสารและ
จัดเตรียมและ
แก้ไขสถานที่การ
ขออนุมัติแบบ
แปลนฯให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง 

3) 

การพิจารณา 
 

จัดท าใบอนุญาต ฉบับจริง / 
บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในใบอนุญาต เพ่ือ
เสนอลงนาม 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม 

- 

4) 

การลงนาม 
 

เสนอนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงครามลงนาม 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม 

- กรณีผู้ว่าราชการ
จังหวัดไม่ได้มอบ
อ านาจให้ นพ.
สสจ.สมุทรสงคราม 
ใช้เวลา 5 วันท า
การ 
- กรณีเลขาธิการ
คณะกรรมการ
อาหารและยา
มอบหมายให้เภสัช
กรช านาญการใน 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

สสจ.สมุทรสงคราม
ที่ นพ.สสจ.
สมุทรสงคราม
มอบหมายให้
ปฏิบัติงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในเรื่อง
การอนุญาตหรือไม่
อนุญาต ใช้เวลา 3 
ชั่วโมง 

5) 

- 
 

ลงผลการพิจารณาในระบบ
คอมพิวเตอร์แจ้งผลการ
พิจารณาออกใบสั่งช าระ
ค่าธรรมเนียมและส่งมอบ
ใบอนุญาต 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 10 วันท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ใบอนุญาตฉบับ
จริง ที่ประสงค์จะ
ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 

1 0 ฉบับ - 

2) 
ใบแจ้งความ 
(กรณีใบอนุญาต

- 1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ฉบับจริงสูญหาย) 

3) 

ค าขอใบแทน
ใบอนุญาต / ย้าย
สถานทีข่ายยา
แผนปัจจุบันทุก
ประเภท (แบบ 
ข.ย.16) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

1 0 ฉบับ - 

4) 

ค าขอใบแทน
ใบอนุญาต / ย้าย
สถานที่ / ย้าย
สถานที่เก็บยา 
ของใบอนุญาตน า
หรือสั่งยาแผน
ปัจจุบันเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
(แบบ น.ย.10) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

1 0 ฉบับ - 

5) 

ค าขอใบแทน
ใบอนุญาต / ย้าย
สถานที่ ของ
ใบอนุญาตผลิต 
ขาย น าสั่งฯ ยา
แผนโบราณ 
(แบบ ย.บ.14) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

1 0 ฉบับ - 

6) 

ค าขอใบแทน
ใบอนุญาตของ
ใบอนุญาตผลิต 
ขาย น าเข้า 
ส่งออก ยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 
3 (แบบ ย.ส.3-3) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

1 0 ฉบับ - 

7) 

ค าขอใบแทน
ใบอนุญาตของ
ใบอนุญาตขาย
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ 

- 1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ข.จ.4) 

8) 

ค าขอใบแทน
ใบอนุญาต ของ
ใบอนุญาต ขาย
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 นอก
สถานที่ที่ระบุไว้
ในใบอนุญาต 
(แบบ ขน.จ.3/ 
ขน.จ.6) 

- 1 0 ฉบับ - 

9) 

ค าขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตขายยา
แผนปัจจุบัน(ทุก
ประเภท
ใบอนุญาต) (แบบ 
ข.ย.17) 

- 1 0 ฉบับ - 

10) 

ค าขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตน าหรือ
สั่งยาแผนปัจจุบัน
เข้ามาใน
ราชอาณาจักร  
(แบบ น.ย.11) 

- 1 0 ฉบับ - 

11) 

ค าขอ
เปลี่ยนแปลง
สถานที่ผลิตยา 
ขยายหรือลด
สถานที่ผลิตยา
แผนโบราณ ย้าย
สถานที่เก็บยา 
เพ่ิมหมวดยาที่
ผลิต (แบบ 

- 1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ย.บ.15) 

12) 

ค าขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตผลิต 
ขาย น าหรือสั่งยา
แผนโบราณเข้ามา
ในราชอาณาจักร 
(แบบ ย.บ.16) 

- 1 0 ฉบับ - 

13) 

ค าขอย้าย 
เปลี่ยนแปลง หรือ
เพ่ิมสถานที่ขาย
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ 
ข.จ.5) 

- 1 0 ฉบับ - 

14) 

รูปถ่ายสี พื้นหลัง
เรียบ หน้าตรง 
ใบหน้าชัดเจน ไม่
ยิ้ม ไม่สวมหมวก
หรือแว่นด า ของผู้
ขออนุญาต ขนาด 
3x4 เซนติเมตร 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 
เดือน (อัดด้วย
กระดาษโฟโต้
ไม่ใช่ปริ้นท์สีจาก
เครื่องพิมพ์) 

- 3 0 ฉบับ เฉพาะกรณีที่ต้องมี
การออกใบอนุญาต
ฯใบใหม่ หรือใบ
แทนฯ หรือกรณีท่ี
มีการขอ
เปลี่ยนแปลงผู้รับ
อนุญาต/ผู้ด าเนิน
กิจการ(กรณีนิติ
บุคคล) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ใบแทนใบอนุญำตด้ำนยำ (ผลิต ขำย น ำสั่งฯ ยำแผนโบรำณ และ ขำย น ำสั่งฯ ยำแผนปัจจุบัน) 

ฉบับละ 100  บำท 
หมำยเหตุ - 
 

2) ใบแทนใบอนุญำตจ ำหน่ำยหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 3 
ฉบับละ 100 บำท 
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หมำยเหตุ - 
 

3) ใบแทนใบอนุญำต ขำย ขำยนอกสถำนที่ท่ีระบุไว้ในใบอนุญำต ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 
ฉบับละ 50  บำท 
หมำยเหตุ - 
 

4) กำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต 
หมำยเหตุ(ไม่มีค่าธรรมเนียม) 
 
หมำยเหตุ (ช าระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. โดยมี
ระยะเวลาที่ใช้ในการช าระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม กลุ่มงำนนิติกำร  

เลขที่ 202 ม.3  ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000  
โทร. 034-711 571 โทรสาร 034-711124  
Website: skmo.moph.go.th/skmo/  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม 
ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000   
โทร 034-711 678 
Website: http://www.samutsongkhram.go.th/DRT 

3) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354-55, โทรสาร 0 25901556, สายด่วน 1556 
E-mail: 1556@fda.moph.go.th 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

  
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
แบบตรวจสอบเอกสารค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 
ค าขอใบแทนใบอนุญาต /ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท (แบบ ข.ย.16) 
ค าขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่เก็บยาของใบอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ น.ย.
10) 
ค าขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่ของใบอนุญาตผลิต ขาย น าสั่ง ยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ.14) 
ค าขอใบแทนใบอนุญาตของใบอนุญาตขายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3(แบบ ย.ส.3-3) 
ค าขอใบแทนใบอนุญาตของใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ ข.จ.4) 
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ค าขอใบแทนใบอนุญาตของใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 3 หรือประเภท 4 นอกสถานที่ที่
ระบุไว้ในใบอนุญาต (แบบ ขน.จ.3/ขนจ.6) 
ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท (แบบ ข.ย.17) 
ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ น.ย.11) 
ค าขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยา ขยายหรือลดสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ย้ายสถานที่เก็บยา เพ่ิมหมวดยาที่ผลิต (แบบ 
ย.บ. 15) 
ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต ขาย น าหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ย.บ.16) 
ค าขอย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ ข.จ.5) 

 
19. หมำยเหตุ 

19.1 กรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับสถานที่ ได้แก่ การขยายหรือลดสถานที่ที่ได้รับอนุญาต การย้ายสถานที่
เก็บยา การย้ายสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต การเพ่ิมหรือลดสถานที่เก็บยา จะต้องผ่านการตรวจสถานที่พร้อม
แนบหลักฐานการตรวจสถานที่มากับค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

19.2 กรณีการขอเพ่ิมหรือลดหมวดยาที่ผลิตในใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ 
จะต้องผ่านการอนุมัติแบบแปลนสถานที่ผลิตฯจากผู้อนุญาต(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม) มี
การจัดเตรียมสถานที่ และปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงฯ โดยแสดงหลักฐานเป็นแบบแปลนฯที่ได้รับ
อนุมัติ ผลการตรวจสถานที่ฯ (ว่ามีการสร้างตามแบบแปลน และเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ผลิตฯหรือไม่ ) 

19.3 ระยะเวลาในการแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสาร จัดเตรียมและแก้ไขสถานที่ ตามข้อ 19.1 และ 19.1 ไม่นับรวมเป็น
ระยะเวลาบริการประชาชน 

 
คู่มือนี้ผ่ำนกระบวนงำนกำรลดระยะเวลำแล้ว 

 

วันที่พิมพ์ 05/07/58 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยกพร 
อนุมัติ โดย  
จัดท าโดย สุวัสสา สุขเจริญคณา 
เผยแพร่โดย - 
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำร 

กำรขอใบแทน และกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตด้ำนยำ ยำเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมำยเหตุ  1. ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 
              2. เมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้แล้ว หากผู้อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้

ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

สรุป 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลำด ำเนินกำร 10  วันท ำกำร 

ช่วงยื่นค ำขอ30 นำที 

ผู้ยื่นค าขอ 

1. ผู้รับอนุญาต /ผู้รับมอบอ านาจยื่น
เอกสารที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
และตรวจ เอกสารตาม Checklist 
และแบบตรวจสอบการยื่นเอกสาร
ด้วยตนเอง 

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูล ประวัติ 
คุณสมบัติที่กฎหมายก าหนด ลงขอ้มูล
และจัดท าร่างใบอนุญาต พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
พิจารณา 

3. จัดท าใบอนุญาตฉบับจริง เพ่ือเสนอ
ลงนาม 1 วันท ำกำร 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าขอ 
ข้อมูลและเอกสารต่างๆ 

ครบถ้วนถูกต้อง 

ผู้ประกอบการประสงค์จะ
รับคืนค าขอ 

6 วันท ำกำร 

ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
4. เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม ลงนาม 1 วันท ำกำร 

 

จ่ายเรื่องคืน 

5. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลและแจ้งผล
การพิจารณาให้ผูร้ับอนุญาต / ผูร้บั
มอบอ านาจ และออกใบสั่งช าระ
ค่าธรรมเนียม  

ผู้ประกอบการประสงค์จะยื่นค าขอ 
ให้ผู้ประกอบการด าเนินการแกไ้ขหรือ
เพิ่มเตมิเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง 
ตามเวลาที่ผู้ประกอบการก าหนดและ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ลงนัดไว ้ 1 วันท ำกำร 
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