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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบแทน และการขอแกไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตดานยา ยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบแทน และการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตดานยา ยาเสพติดใหโทษในประเภท 

3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 
 

2) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 
 

3) พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
 

4) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไว
ในครอบครองเพ่ือจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 พ.ศ.  2553 
 

5) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 
 

6) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 
 

7) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบญัญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 
 

8) กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตผลิต ขาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรเรื่องยาแผน
โบราณ พ.ศ.2555 
 

9) กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ.2556 
 

10) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการผลิตยาแผนปจจุบัน พ.ศ.2556 
 

11) กฎกระทรวงฉบับท่ี 16 (พ.ศ.2525)  ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 
 

12) พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
 

13) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
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6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด

ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ.2557  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  10 วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน   
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด   
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบแทน และการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตดานยา ยาเสพติดให

โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ  
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ท่ีอยู: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
ชั้น 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
181 หมูท่ี 4 ตําบลบานควน อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูประสงคยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาต กรณีท่ีไดรับเดิมท่ีถูกทําลาย หรือ ชํารุด หรือลบเลือนในสาระสําคัญ จะตองนํา
ใบอนุญาตเดิมมาสงคืน แตหากเปนกรณีการสูญหายจะตองมีหลักฐานเปนใบแจงความมาประกอบดวย 
 
กรณีการขอแกไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับสถานท่ี ไดแก การขยายหรือลดสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต การยายสถานท่ีเก็บยา การ
ยายสถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต การเพ่ิมหรือลดสถานท่ีเก็บยา จะตองผานการตรวจสถานท่ีพรอมแนบหลักฐานการตรวจ
สถานท่ีมากับคําขอแกไขเปลี่ยนแปลง 
 
กรณีการขอเพ่ิมหรือลดหมวดยาท่ีผลิตในใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน หรือใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ จะตองผานการ
อนุมัติแบบแปลนสถานท่ีผลิตฯจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการจัดเตรียมสถานท่ี และปฏิบัติใหสอดคลอง
ตามกฎกระทรวงฯ โดยแสดงหลักฐานเปนแบบแปลนฯท่ีไดรับอนุมัติ ผลการตรวจสถานท่ีฯ (วามีการสรางตามแบบแปลน 
และเหมาะสมท่ีจะเปนสถานท่ีผลิตฯหรือไม ) 
 
สําหรับการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการอ่ืนๆในใบอนุญาตใหแนบเอกสาร หลักฐานตางๆท่ีเก่ียวของกับการขอแกไขนั้น หาก
มีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามไดท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โทร 0 7520 5625  ในวันและเวลาราชการ 
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หมายเหตุ 
 
1) ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือ มีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาหรือหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมโดยผูรับบริการจะตองดําเนินการ
แกไขหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึก มิเชนนั้นจะถือวาผูรับบริการละท้ิงคําขอ 
 
2)ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน
เรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
3) ใหตรวจสอบเอกสารสําหรับยื่นคําขอฯตามแบบตรวจสอบคําขอฯ (Self Assessment Report) ใหครบถวนถูกตองในทุก
รายการและลงนามรับรอง 
 
4) ผูดําเนินกิจการ หรือ ผูรับมอบอํานาจท่ีมายื่นคําขอฯ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับคําขอฯ ไดอยางถูกตอง
ครบถวน และมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติ
บุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจใหมีอํานาจดําเนินการแทนแนบดวย) 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบ
อํานาจ ยื่นเอกสารท่ี
ศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจ
เอกสารตาม Checklist และ 
Self Assessment Report 

1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

(ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ 
) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูล 
ประวัติ เง่ือนไข และ
คุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด 
ลงขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอร และจัดทํา ราง
ใบอนุญาต / บันทึกการ
แกไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ใบอนุญาต พรอมเอกสารท่ี
เก่ียวของ เสนอและจัดทํา 
รางใบอนุญาต พรอมเอกสาร
ท่ีเก่ียวของ เสนอหัวหนา

6 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข กอน
จะจัดพิมพใบอนุญาตฉบับ
จริงพิจารณา 

3) 

การพิจารณา 
 

จัดทําใบอนุญาต ฉบับจริง / 
บันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการในใบอนุญาต เพ่ือ
เสนอ ลงนาม 
 

1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอผูอนุญาตลงนาม 
 

1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

5) 

- 
 

ลงผลการพิจารณาในระบบ
คอมพิวเตอร แจงผลการ
พิจารณา ออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียม และจาย
ใบอนุญาต 

1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   10 วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบอนุญาตฉบับ
จริง ท่ีประสงคจะ
ขอแกไข
เปลี่ยนแปลง 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ตรัง 

1 0 ฉบับ - 

2) 
ใบแจงความ 
(กรณีใบอนุญาต
ฉบับจริงสูญหาย) 

- 1 0 ฉบับ - 

3) 

คําขอใบแทน
ใบอนุญาต / ยาย
สถานท่ี ขายยา
แผนปจจุบันทุก
ประเภท (แบบ 
ข.ย.16) 

- 1 0 ฉบับ - 

4) 

คําขอใบแทน
ใบอนุญาต / ยาย
สถานท่ี / ยาย
สถานท่ีเก็บยา 
ของใบอนุญาตนํา
หรือสั่งยาแผน
ปจจุบันเขามาใน
ราชอาณาจักร 
(แบบ น.ย.10) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

คําขอใบแทน
ใบอนุญาต / ยาย
สถานท่ี ของ
ใบอนุญาต ผลิต 
ขาย นําสั่งฯ ยา
แผนโบราณ 
(แบบ ย.บ.14) 

 1 0 ฉบับ - 

6) 

คําขอใบแทน
ใบอนุญาต ของ
ใบอนุญาต ผลิต 
ขาย นําเขา 
สงออก ยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 
3 (แบบ ย.ส.3-3) 

 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

7) 

คําขอใบแทน
ใบอนุญาต ของ
ใบอนุญาต ขาย
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ 
ข.จ.4) 

- 1 0 ฉบับ - 

8) 

คําขอใบแทน
ใบอนุญาต ของ
ใบอนุญาต ขาย
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 นอก
สถานท่ีท่ีระบุไว
ในใบอนุญาต 
(แบบ ขน.จ.3/ 
ขน.จ.6) 

- 1 0 ฉบับ - 

9) 

คําขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตขายยา
แผนปจจุบัน(ทุก
ประเภท
ใบอนุญาต) (แบบ 
ข.ย.17) 

- 1 0 ฉบับ - 

10) 

คําขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตนําหรือ
สั่งยาแผนปจจุบัน
เขามาใน
ราชอาณาจักร  
(แบบ น.ย.11) 
 

- 1 0 ฉบับ - 

11) 
คําขอ
เปลี่ยนแปลง

- 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สถานท่ีผลิตยา 
ขยายหรอืลด
สถานท่ีผลิตยา
แผนโบราณ ยาย
สถานท่ีเก็บยา 
เพ่ิมหมวดยาท่ี
ผลิต (แบบ 
ย.บ.15) 

12) 

คําขอแกไข
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาต ผลิต 
ขาย นําหรือสั่งยา
แผนโบราณเขามา
ในราชอาณาจักร 
(แบบ ย.บ.16) 

- 1 0 ฉบับ - 

13) 

คําขอยาย 
เปลี่ยนแปลง หรอื
เพ่ิมสถานท่ีขาย
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ 
ข.จ.5) 

- 1 0 ฉบับ - 

14) 

รูปถายสี พ้ืนหลัง
เรียบ หนาตรง 
ใบหนาชัดเจน ไม
ยิ้ม ไมสวมหมวก
หรือแวนดํา ของผู
ขออนุญาต ขนาด 
3x4 เซนติเมตร 
ถายไวไมเกิน 6 
เดือน (อัดดวย
กระดาษโฟโต
ไมใชปริ้นทสีจาก
เครื่องพิมพ) 

- 3 0 ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีตอง
มีการออก
ใบอนุญาตฯใบใหม 
หรือใบแทนฯ หรือ
กรณีท่ีมีการขอ
เปลี่ยนแปลงผูรับ
อนุญาต/ผูดําเนิน
กิจการ(กรณีนิติ
บุคคล)) 
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16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตดานยา (ผลิต ขาย นําส่ังฯ ยาแผนปจจุบัน และยาแผนโบราณ)   

คาธรรมเนียม 100  บาท 
หมายเหตุ -   

2) คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 3  
คาธรรมเนียม 100 บาท 
หมายเหตุ -   

3) คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตขาย ขายนอกสถานท่ีท่ีระบุไวในใบอนุญาต ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ
ประเภท 4  
คาธรรมเนียม 50 บาท 
หมายเหตุ -   

4) การขอแกไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาต 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ไมมีคาธรรมเนียม)   

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน  

ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
ชั้น 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
181 หมูท่ี 4 ตําบลบานควน อําเภอโคกหลอ จังหวัดตรัง 92000  โทรศัพท/โทรสาร   0 7520 5625 

2) ชองทางการรองเรียน  
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 


