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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิเพ่ือใช้ใน

สถานพยาบาล   (กรณีสถานพยาบาลเอกชน) 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึง่วตัถอุอกฤทธ์ิเพ่ือใช้ในสถานพยาบาล   

(กรณีสถานพยาบาลเอกชน) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. วตัถทีุอ่อกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. วตัถฯุ (ฉบบัที2่) พ.ศ.2528 

(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2535 และ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2543 

 

2) กฎกระทรวง ฉบบัที ่1 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถทีุอ่อกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ.2518 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัราชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  3 วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึง่วตัถอุอกฤทธ์ิเพ่ือใช้ใน

สถานพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเอกชน) สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง วตัถอุอกฤทธ์ิ สถานพยาบาล  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง   
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ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

181 หมู่ที ่4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 92000 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ มีสิทธ์ิย่ืนคําขอ: ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทนัตกรรม หรือสตัวแพทย์ ซึง่ได้รับอนญุาตให้จดัตัง้สถานพยาบาล 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ครบถ้วนถกูต้องของคําขอ 

และเอกสารประกอบคําขอ 

ออกเลขรับคําขอหากคําขอ

และเอกสารประกอบคําขอ

ครบถ้วนถกูต้อง 
 

1 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาความ

เหมาะสมและดําเนินการ

ออกใบอนญุาตฯ เสนอผู้

อนญุาต 
 

2 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้อนญุาตพิจารณาอนญุาต

หรือไมอ่นญุาต และลงนาม

ในใบอนญุาตฯ หรือหนงัสือ

3 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แจ้งไมอ่นญุาต 
 

4) 

- 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลพิจารณา

ให้ผู้ขออนญุาตฯ ทราบ 

และรับใบอนญุาต หรือ

หนงัสือแจ้งไมอ่นญุาต 
 

3 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   3 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 5 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบตรวจรับ

เอกสารประกอบ

คําขอรับ

ใบอนญุาตให้มี

ไว้ในครอบครอง

หรือใช้ประโยชน์

ซึง่วตัถอุอกฤทธ์ิ

เพ่ือใช้ใน

กองควบคมุวตัถุ

เสพตดิ 

1 0 ฉบบั (*กรุณาเตรียม

เอกสารตามใบ

ตรวจรับเอกสาร

ประกอบคําขอฯ 

ให้ครบถ้วน และ

ถกูต้องก่อนการ

ย่ืนขอรับอนญุาต 

หากเอกสารเป็น
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สถานพยาบาล 

(สําหรับ

สถานพยาบาล

เอกชน) F-N2-29 

สําเนา ให้ลง

ลายมือช่ือรับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

ฉบบั 

) 

2) 

แบบคําขอรับ

ใบอนญุาตให้มี

ไว้ในครอบครอง

หรือใช้ประโยชน์

ซึง่วตัถอุอกฤทธ์ิ 

(แบบ ค.จ.1) 

กองควบคมุวตัถุ

เสพตดิ 

1 0 ฉบบั - 

3) 
แผนท่ีท่ีตัง้ของ

สถานพยาบาล 

- 1 0 ฉบบั - 

4) 

รูปถ่ายคลินิก 

หรือ โรงพยาบาล 

จํานวน 2 รูป (รูป

ท่ี 1 แสดง

ลกัษณะอาคาร , 

รูปท่ี 2 แสดงปา้ย

,เลขท่ีของสถาน

ท่ีตัง้) 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ

อํานาจให้ผู้ อ่ืนมา

ย่ืนเอกสาร

เก่ียวกบั

ใบอนญุาตฯ วตัถุ

เสพตดิ 

กองควบคมุวตัถุ

เสพตดิ 

1 0 ฉบบั - 

6) 
หนงัสือมอบ

อํานาจให้เป็นผู้

กองควบคมุวตัถุ

เสพตดิ 

1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ดําเนินกิจการใน

ใบอนญุาต 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ใบอนุญาต 

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีง่านการเงิน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง ตัง้แต่เวลา 8.30-15.30 น. โดยมี

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที)   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: 

OSSC) ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 181 หมูท่ี่ 4 

ตําบลบ้านควน อําเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 92000  โทรศพัท์/โทรสาร   0 7520 5625 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่น 1556 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบค.จ.1 และตวัอยา่งการกรอกเอกสาร 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

กรุณาเตรียมเอกสารตามใบตรวจรับเอกสารประกอบคําขอฯ ให้ครบถ้วน และถกูต้องก่อนการย่ืนขอรับอนญุาต หาก

เอกสารเป็นสําเนา ให้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องทกุฉบบั 

 

เวลาดําเนินการ ไมร่วมเวลาท่ีผู้ รับบริการใช้ในการชําระคา่ธรรมเนียมและมารับใบอนญุาต 
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วันท่ีพมิพ์ 17/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


