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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงฉบับท่ี 26 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 
 

2) กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ.2556 
 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2522) เรื่อง ระบุโรคท่ีตองหามเปนผูรับอนุญาตเก่ียวกับยา 
 

4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดเก่ียวกับสถานท่ี อุปกรณ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนใน
สถานท่ีขายยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2557 
 

5) พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
 

6) พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
 

7) พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 
 

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

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 การขออนุญาตขายยาแผนปจจุบัน  
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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 
ผูประสงคยื่นคําขอตองจัดเตรียมสถานท่ี และปฏิบัติใหสอดคลองตามกฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาต
ขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๖ และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดเก่ียวกับสถานท่ี อุปกรณ และวิธี
ปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานท่ีขายยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.๒๕๕๗ และผานการตรวจสถานท่ีฯ
แลว และเภสัชกรท่ีจะเปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตองมาแสดงตนตอพนักงานเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นคําขอ 
 
อายุของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการ ตองไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และตองมิใชบุคคลตางดาว เวนแตไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการไดตามกฎหมาย 
 
(สําหรับคนตางดาวตองไดรับใบอนุญาตสําหรับธุรกิจบัญชีสาม(14) และ(15) หรือหนังสือรับรองตามมาตรา 11 หรือมาตรา
12 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 โดยแสดงใบอนุญาตสําหรับธุรกิจบัญชีสาม หรือ
หนังสือรับรองตามมาตรา 11 หรือมาตรา 12 แหง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 เพ่ือเปนหลักฐาน) 
 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 31ธันวาคม ของปท่ีออกใบอนุญาต 
 
หมายเหตุ 
 
1) ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือ มีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาหรือหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมโดยผูรับบริการจะตองดําเนินการ
แกไขหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึก มิเชนนั้นจะถือวาผูรับบริการละท้ิงคําขอ 
 
2)ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน
เรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
3) ใหตรวจสอบเอกสารสําหรับยื่นคําขอฯตามแบบตรวจสอบคําขอฯ (Self Assessment Report) ใหครบถวนถูกตองในทุก
รายการและลงนามรับรอง 
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4) ผูดําเนินกิจการ หรือ ผูรับมอบอํานาจท่ีมายื่นคําขอฯ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับคําขอฯ ไดอยางถูกตอง
ครบถวน และมีอํานาจตัดสนิใจและลงนามรับทราบขอบกพรองได (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 พรอมเอกสารท่ี
เก่ียวของ เสนอหัวหนากลุม
งานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข กอนจะ
จัดพิมพใบอนุญาตฉบับจริง 
 

6 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

จัดทําใบอนุญาต ฉบับจริง 
เพ่ือเสนอลงนาม 
 

1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

4) 
การลงนาม 
 

เสนอผูอนุญาตลงนาม 1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

5) 

- 
 

ลงผลการพิจารณาในระบบ
คอมพิวเตอร   แจงผลการ
พิจารณา  ออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียม 
 

1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   10 วันทําการ 
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 10 วันทําการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ของผูท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือประกอบการ
พิจารณาใน
เอกสาร  ตามแต
ละกรณีดังตอไปนี้ 
-ผูขอรับอนุญาต 
(กรณีบุคคล
ธรรมดา) 
-ผูรับการแตงตั้ง
จากนิติบุคคลให
เปนผูดําเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) 
-ผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคล ท่ี
เปนผูลงนาม
แตงตั้งผูดําเนิน
กิจการ(กรณีนิติ
บุคคล) 
-ผูรับมอบอํานาจ
ใหดําเนินการแทน
(กรณีท่ีทําหนังสือ
มอบอํานาจใหทํา
การแทน) 
-ผูมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน
(กรณีท่ีทําหนังสือ
มอบอํานาจใหทํา
การแทน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

-ผูยินยอมใหใช
สถานท่ีฯ หรือ ผูให
เชาสถานท่ีฯ 
(แลวแตกรณี) 
-ผูมีหนาท่ี
ปฏิบัติการ 
กรณีท่ีผูดําเนิน
กิจการเปนบุคคล
ตางดาว ใหใช
หลักฐาน ดังนี้แทน 
๑ สําเนาหนังสือ
เดินทาง
(passport) พรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง 
๒ สําเนาหนังสือ
ขออนุญาตทํางาน
ท่ีออกโดย
กระทรวงแรงงานฯ
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
) 

2) 

สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ของสถานท่ีท่ีจะ
ขออนุญาต และ
ของผูท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือประกอบการ
พิจารณาใน
เอกสาร  ตามแต
ละกรณีดังตอไปนี้ 
-ผูขอรับอนุญาต 
(กรณีบุคคล
ธรรมดา) 
-ผูรับการแตงตั้ง
จากนิติบุคคลให
เปนผูดําเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บุคคล) 
-ผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคล ท่ี
เปนผูลงนาม
แตงตั้งผูดําเนิน
กิจการ(กรณีนิติ
บุคคล) 
-ผูรับมอบอํานาจ
ใหดําเนินการแทน
(กรณีท่ีทําหนังสือ
มอบอํานาจใหทํา
การแทน) 
-ผูมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน
(กรณีท่ีทําหนังสือ
มอบอํานาจใหทํา
การแทน) 
-ผูยินยอมใหใช
สถานท่ีฯ หรือ ผูให
เชาสถานท่ีฯ 
(แลวแตกรณี) 
-ผูมีหนาท่ี
ปฏิบัติการ 
กรณีท่ีผูดําเนิน
กิจการเปนบุคคล
ตางดาว ใหใช
หลักฐาน ดังนี้แทน 
๑ สําเนาหนังสือ
เดินทาง
(passport) พรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง 
๒ สําเนาหนังสือ
ขออนุญาตทํางาน
ท่ีออกโดย
กระทรวงแรงงานฯ



7/13 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอ
อนุญาตขายยา
แผนปจจุบัน 
(แบบ ข.ย.1) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 

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

- 3 0 ฉบับ - 

3) 

ใบรับรองแพทย
ของผูขออนุญาต 
/ ผูดําเนินกิจการ
(กรณีนิติบุคคล) 
และ ผูมีหนาท่ี
ปฏิบัติการ 

- 1 0 ฉบับ (ระบุการตรวจโรค
ตองหามตาม
ประกาศฯ ไดแก 
โรคเรื้อน วัณโรค
ในระยะอันตราย  
โรคเทาชางใน
ระยะปรากฏ
อาการเปนท่ี
รังเกียจแกสังคม  
โรคติดยาเสพติดให
โทษอยางรายแรง 
และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง) และอายุ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของใบรับรอง
แพทยไมเกิน 3 
เดือน ณ วันท่ีมา
ยื่นคําขอ) 

4) 

เอกสารแสดง
หลักทรัพย (กรณี
บุคคลธรรมดา
เปนผูขออนุญาต
ฯ) 

- 0 1 ฉบับ (ตัวอยาง เชน 
"สําเนาสมุดบัญชี
เงินฝาก" ท่ีเปน
ปจจุบัน พรอมนํา
สมุดเงินฝากตัวจริง
มาแสดง โดยมีเงิน
ในบัญชีตั้งแต 
10,000 บาท (หนึ่ง
หม่ืนบาทถวน)ข้ึน
ไป  พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง  
หรือ "สําเนาโฉนด
ท่ีดิน" ท่ีไมติด
ภาระผูกพัน และ
ระบุชื่อในโฉนด
เปนชื่อผูขอ
อนุญาต พรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

5) 

เอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ใน
สถานท่ีขายยา 

- 0 1 ฉบับ (ไดแก 
1. สําเนาทะเบียน
บานของสถานท่ี
ขายยาท่ีระบุชื่อ
เจาบาน หรือ ผูยื่น
ขอทะเบียนบาน 
เปนชื่อผูขอ
อนุญาต 
หรือ 
2. หนังสือยนิยอม
ใหใชสถานท่ี  โดย
มี 
     2.1 หลักฐาน
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แสดงความสัมพันธ
ระหวางผูใหความ
ยินยอมและผูขอ
อนุญาต(ตองเปน
เครือญาติกัน หรือ
มีนามสกุลเดียวกัน 
(ระบุ
ความสัมพันธ)) 
     2.2 เอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ใน
สถานท่ีขายยาของ
ผูยินยอมใหใช
สถานท่ี 
     2.3 สําเนา
ทะเบียนบานของผู
ยินยอมใหใช
สถานท่ี  
     2.4 สําเนา
บัตรประชาชนของ
ผูยินยอมใหใช
สถานท่ี 
หรือ 
3. สัญญาเชา 
ประกอบดวย 
     3.1 สําเนา
สัญญาเชา (ระบุท่ี
อยูของ สถานท่ีท่ี
ใหเชาครบถวน
ชัดเจนในสัญญา) 
     3.2 เอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ใน
สถานท่ีขายยาของ
ผูใหเชา 
     3.3 สําเนา
ทะเบียนบานของ
ผูใหเชา 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

     3.4 สําเนา
บัตรประชาชนของ
ผูใหเชา 
) 

6) 

สัญญาระหวาง
ผูรับอนุญาต และ
ผูมีหนาท่ี
ปฏิบัติการ 

- 3 0 ชุด (ตามแบบฟอรมท่ี 
อย.กําหนด โดยผูมี
หนาท่ีปฏิบัติการ
ตองมาแสดงตน 
และลงนามตอหนา
พนักงานเจาหนาท่ี
ท้ัง 3 ชุด โดยเม่ือ
ลงนามแลว
เจาหนาท่ีจะคืนให 
2 ชุด (สําหรับผูรับ
อนุญาตเก็บไว 1
ชุด และผูมีหนาท่ี
ปฏิบตัิการเก็บไว 1 
ชุด) 

7) 

คํารับรองของผูมี
หนาท่ีปฏิบัติการ 
(แบบ ข.ย.14 
หนา 1-3) 

- 1 0 ชุด (ผูมีหนาท่ี
ปฏิบัติการตองมา
แสดงตน และลง
นามตอหนา
พนักงาน
เจาหนาท่ี) 

8) 

สําเนาใบประกอบ
วิชาชีพเภสัช
กรรม พรอมการ
รับรองสําเนา
ถูกตอง 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมีการเปลี่ยน
ชื่อ  นามสกุล  คํา
นําหนาชื่อ  จะตอง
มีการแกไขในใบ
ประกอบวิชาชีพฯ  
หรือ  แนบ
หลักฐานขอแกไข
จากสภาเภสัช
กรรม  (เชน 
หลักฐานการชําระ
คาธรรมเนียมเพ่ือ
ขอแกไข)) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

9) 

หลักฐานแสดงวา
เภสัชกรผูมีหนาท่ี
ปฏิบัติการเปนผูมี
ความรู 
ความสามารถใน
การใหบริการทาง
เภสัชกรรมชุมชน
และกฎหมายดาน
ยา 

- 1 0 ฉบับ (เชน หลักฐาน
แสดงการมีหนวย
กิตการศึกษา
ตอเนื่องทางเภสัช
ศาสตร ดานเภสัช
กรรมชุมชนหรือ
กฎหมายดานยา 
อยางนอย 5 หนวย
กิต(ในชวง 3 ป
ยอนหลังจากวันท่ี
มายื่นคําขอ) หรือ
หลักฐานการผาน
การเตรียมความ
พรอมในการเปนผู
มีหนาท่ีปฏิบัติการ
ฯ ในหลักสูตรท่ี
สภาเภสัชกรรม
รับรองฯ) 

10) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (เฉพาะ
กรณีผูขออนุญาต
ฯเปนนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

0 1 ฉบับ (ตองระบุเลขท่ีตั้ง
ของสถานท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตเปน
สํานักงานสาขา 
หรือสํานักงานใหญ
ในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล / 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลท่ีออกให
จะตองมีอายุไมเกิน 
6 เดือนนับถึงวันท่ี
มายื่นคําขอฯ) 

11) 

หนังสือแตงตั้งผู
ดําเนินกิจการ (ใช
เฉพาะกรณีนิติ
บุคคล)(ปดอากร
แสตมป 30 บาท) 

- 1 0 ฉบับ (การลงนามตอง
สอดคลองตามชื่อผู
มีอํานาจท่ีจะลง
นามตามท่ีปรากฎ
ในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล พรอม
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แนบสําเนา
ทะเบียนบาน และ
สําเนาบัตร
ประชาชนของผู
มอบอํานาจ และ
ผูรับมอบอํานาจ
ดวย  กรณีท่ีเปน
บุคคลตางดาวใหใช
สําเนาหนังสือ
เดินทาง
(Passport) และ
หนังสือการ
อนุญาตใหทํางานท่ี
ออกโดยกระทรวง
แรงงานฯ) 

12) 

หนังสือมอบ
อํานาจใหทําการ
แทน (ปดอากร
แสตมป 10 บาท) 

- 1 0 ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีผูขอ
อนุญาต/
ผูดําเนินการ ไม
สามารถเดินทางมา
ยื่นคําขออนุญาต
ดวยตนเอง และ
มอบใหผูอ่ืนทําการ
แทน ) 

13) 

รูปถาย และ
แผนผังของ
สถานท่ีท่ีขอ
อนุญาต ซ่ึงแสดง
การสัดสวนของ
พ้ืนท่ี 

- 1 0 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน 

 คาธรรมเนียม 2,000 บาท 
หมายเหตุ -   
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17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน  

ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
ชั้น 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
181 หมูท่ี 4 ตําบลบานควน อําเภอเมืองตรัง 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 
- 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


