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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวครอบครองเพ่ือจําหนาย ซ่ึงยาเสพติดให
โทษในประเภท ๓ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวครอบครองเพ่ือจําหนาย ซ่ึงยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๓ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการขออนุญาตผลิต นําเขา  สงออก จําหนายหรือมีไว
ครองครองเพ่ือจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภทท่ี 3 พ.ศ.2553 
 

2) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด พ.ศ.2547 
 

3) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2552 
 

4) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดเอกสารประกอบแบบคําขอรับใบอนญาต ใบอนุญาต 
คําขอตออายุใบอนุญาต ใบแทน ยาเสพติดใหโทษในประเภทท่ี 3 
 

5) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คําขอตออายุ
ใบอนุญาต คําขอรับใบแทนใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครอง
เพ่ือจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 
 

6) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 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 การขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวครอบครองเพ่ือจําหนาย ซ่ึงยาเสพ

ติดใหโทษในประเภท 3  
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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 
ผูประสงคยื่นคําขอจะตองไดรับใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน เสียกอน จึงจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตจําหนายซ่ึงยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 3 ได 
 
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 
 
4) ผูดําเนินกิจการ หรือ ผูรับมอบอํานาจท่ีมายื่นคําขอฯ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับคําขอฯ ไดอยางถูกตอง
ครบถวน และมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติ
บุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจใหมีอํานาจดําเนินการแทนแนบดวย 
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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/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอผูอนุญาตลงนาม 
 

1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

5) 

- 
 

ลงผลการพิจารณาในระบบ
คอมพิวเตอร แจงผลการ
พิจารณา ออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียม 

1 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   10 วันทําการ 
 

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

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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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) 
-ผูยินยอมใหใช
สถานท่ีฯ หรือ ผูให
เชาสถานท่ีฯ 
(แลวแตกรณี) 
-ผูมีหนาท่ี
ปฏิบัติการ 
กรณีท่ีผูดําเนิน
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

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 (ของผูท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือประกอบการ
พิจารณาใน
เอกสาร  ตามแต
ละกรณีดังตอไปนี้ 
-ผูขอรับอนุญาต 
(กรณีบุคคล
ธรรมดา) 
- ผูรับการ
แตงตั้งจากนิติ
บุคคลใหเปนผู
ดําเนินกิจการ 
(กรณีนิติบุคคล) 
-ผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคล ท่ี
เปนผูลงนาม
แตงตั้งผูดําเนิน
กิจการ(กรณีนิติ
บุคคล) 
-ผูรับมอบอํานาจ
ใหดําเนินการแทน



6/11 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(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
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนุญาต

ผลิตหรือขายยา

แผนปจจุบัน หรือ

ใบอนุญาตนําหรือ

สั่งยาแผนปจจุบัน

เขามาใน

ราชอาณาจักร

ตามกฎหมายวา

ดวยยา แลวแต

กรณี 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา 

0 1 ฉบับ - 

2) 

คําขอรับ

ใบอนุญาตผลิต 

นําเขา สงออก 

จําหนาย หรือมีไว

ครอบครองเพ่ือ

จําหนาย ซ่ึงยา

เสพติดใหโทษใน

ประเภท 3 (แบบ 

ย.ส.3-1) 

- 1 0 ฉบับ - 

3) 

รูปถายสี พ้ืนหลัง

เรียบ หนาตรง 

ใบหนาชัดเจน ไม

ยิ้ม ไมสวมหมวก

หรือแวนดํา ของผู

ขออนุญาต ขนาด 

3x4 เซนติเมตร 

ถายไวไมเกิน 6 

เดือน (อัดดวย

กระดาษโฟโต

ไมใชปริ้นทสีจาก

เครื่องพิมพ) 

- 3 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

4) 

ใบรับรองแพทย

ของผูขออนุญาต 

/ ผูดําเนินกิจการ

(กรณีนิติบุคคล) 

และผูมีหนาท่ี

ปฏิบัติการ 

- 1 0 ฉบับ (ระบุการตรวจโรค

ตองหามตาม

ประกาศฯ ไดแก 

โรคเรื้อน วัณโรค

ในระยะอันตราย 

โรคเทาชางใน

ระยะปรากฏ

อาการเปนท่ี

รังเกียจแกสังคม 

โรคติดยาเสพติดให

โทษอยางรายแรง 

และโรคพิษสุรา

เรื้อรัง) และอายุ

ของใบรับรอง

แพทยไมเกิน 3 

เดือน ณ วันท่ีมา

ยื่นคําขอ) 

5) 

สําเนาใบประกอบ

วิชาชีพเภสัช

กรรม พรอมการ

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมีการเปลี่ยน

ชื่อ นามสกุล คํา

นําหนาชื่อ จะตอง

มีการแกไขในใบ

ประกอบวิชาชีพฯ 

หรือ แนบหลักฐาน

ขอแกไขจากสภา

เภสัชกรรม (เชน 

หลักฐานการชําระ

คาธรรมเนียมเพ่ือ

ขอแกไข)) 

6) 

คํารับรองของ

ผูรับอนุญาต

จําหนายซ่ึงยาเสพ

ติดใหโทษใน

- 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประเภท 3 และ

เภสัชกร 

7) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล (เฉพาะ

กรณีผูขออนุญาต

ฯเปนนิติบุคคล) 

- 1 1 ฉบับ (ตองระบุเลขท่ีตั้ง

ของสถานท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตเปน

สํานักงานสาขา 

หรือสํานักงานใหญ

ในหนังสือรับรอง

นิติบุคคล / 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคลท่ีออกให

จะตองมีอายุไมเกิน 

6 เดือนนับถึงวันท่ี

มายื่นคําขอฯ) 

8) 

หนังสือแตงตั้งผู

ดําเนินกิจการ (ใช

เฉพาะกรณีนิติ

บุคคล)(ปดอากร

แสตมป 30 บาท) 

- 1 1 ฉบับ (การลงนามตอง

สอดคลองตามชื่อผู

มีอํานาจท่ีจะลง

นามตามท่ีปรากฎ

ในหนังสือรับรอง

นิติบุคคล พรอม

แนบสําเนา

ทะเบียนบาน และ

สําเนาบัตร

ประชาชนของผู

มอบอํานาจ และ

ผูรับมอบอํานาจ

ดวย กรณีท่ีเปน

บุคคลตางดาวใหใช

สําเนาหนังสือ

เดินทาง

(Passport) และ

หนังสือการ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อนุญาตใหทํางานท่ี

ออกโดยกระทรวง

แรงงานฯ) 

9) 

หนังสือมอบ

อํานาจใหทําการ

แทน (ปดอากร

แสตมป 10 บาท) 

- 1 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีผูขอ

อนุญาต/

ผูดําเนินการ ไม

สามารถเดินทางมา

ยื่นคําขออนุญาต

ดวยตนเอง และ

มอบใหผูอ่ืนทําการ

แทน)) 

10) 

แผนผังของ

สถานท่ีท่ีขอ

อนุญาต ซ่ึงแสดง

การสัดสวนของ

พ้ืนท่ีจัดเก็บยา

เสพติดใหโทษ

ประเภท 3 

- 1 0 ฉบับ - 

 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาต ผลิต ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 

 คาธรรมเนียม 6,000 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) คาธรรมเนียมใบอนุญาต นําเขา ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 

 คาธรรมเนียม 6,000 บาท 

หมายเหตุ -   
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3) คาธรรมเนียมใบอนุญาต สงออก ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 

 คาธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ -   

 

4) คาธรรมเนียมใบอนุญาต จําหนาย หรือมีไวครอบครองเพ่ือจําหนาย ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 

 คาธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 
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 
- 
 
 

 
 


