
1/16 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตผลิตยำแผนปัจจุบัน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตผลิตยาแผนปัจจบุนั 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง การก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผน
ปัจจุบนั ส าหรับยาชีววตัถ ุตามกฎหมายว่าดว้ยยา พ.ศ.2549 
 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง การก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผน
ปัจจุบนัตามกฎหมายว่าดว้ยยา พ.ศ.2554 
 

3) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการผลิตยาแผนปัจจุบนั พ.ศ.2556 
 

4) กฎกระทรวงฉบบัที ่26 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510 
 

5) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2522) เร่ือง ระบโุรคที่ตอ้งหา้มเป็นผูรั้บอนญุาตเก่ียวกบัยา 
 

6) พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ.2542 
 

7) พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ก าหนด
ระยะเวลาปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ.2557  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  10 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
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 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0.5  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 2  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตผลิตยาแผนปัจจบุนั  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ / ติดต่อดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ไม่มีการมอบอ านาจในส่วนของการอนญุาตเก่ียวกบัการผลิตยาแผนปัจจุบนัใหจ้งัหวดั) 

2) สถานท่ีให้บริการ ติดตามสถานะค าขอฯ และรับผลการพิจารณา : [ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  
ส านกัยา(งานใบอนญุาต)]/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ติดตามผลการพิจารณา) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผู้ประสงค์ย่ืนค าขอต้องผา่นการอนมุตัแิบบแปลนสถานท่ีผลิตยาแผนปัจจบุนัจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
มีการจดัเตรียมสถานท่ี และปฏิบตัใิห้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการผลิตยา
แผนปัจจบุนั พ.ศ.2556 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง การก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิตยาแผนปัจจบุนั พ.ศ.2554 โดยแสดงหลกัฐานเป็นแบบแปลนฯท่ีได้รับอนมุตั ิผลการตรวจสถานท่ีฯ (วา่มีการ
สร้างตามแบบแปลน และเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานท่ีผลิตฯหรือไม ่) 
 
ส าหรับคนตา่งด้าวต้องไมเ่ป็น &quot;การสกดัสมนุไพรไทย&quot; ซึง่เป็นธุรกิจต้องห้ามส าหรับคนตา่งด้าวตามบญัชี
หนึง่ กรณีอ่ืนต้องได้รับใบอนญุาตส าหรับธุรกิจบญัชีสาม(14) และ(15) หรือหนงัสือรับรองตามมาตรา 11 หรือมาตรา12 
แหง่พระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ.2542 
 
โดยแสดงใบอนญุาตส าหรับธุรกิจบญัชีสาม หรือหนงัสือรับรองตามมาตรา 11 หรือมาตรา 12 แหง่ พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ.2542 เพ่ือเป็นหลกัฐาน 
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อายขุองผู้ขออนญุาต/ผู้ด าเนินกิจการ ต้องไมต่ ่ากว่า 20 ปีบริบรูณ์ และต้องมิใชบ่คุคลตา่งด้าว เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการได้ตามกฎหมาย 
 
ใบอนญุาตสิน้อาย ุ31ธนัวาคม ของปีท่ีออกใบอนญุาต 
 
หมายเหต ุ
 
1) ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณา
ได้เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสาหรือหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ รับบริการจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบนัทกึ มิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ รับบริการละทิง้ค าขอ 
 
2)ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
3) ให้ตรวจสอบเอกสารส าหรับย่ืนค าขอฯตามแบบตรวจสอบค าขอฯ (Self Assessment Report) ให้ครบถ้วนถกูต้องใน
ทกุรายการและลงนามรับรอง 
 
4) ผู้ด าเนินกิจการ หรือ ผู้ รับมอบอ านาจท่ีมาย่ืนค าขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัค าขอฯ ได้อยา่ง
ถกูต้องครบถ้วน และมีอ านาจตดัสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มี
อ านาจของนิติบคุคลให้มีหนงัสือมอบอ านาจให้มีอ านาจด าเนินการแทนแนบด้วย) 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ รับอนญุาต/ผู้ รับมอบ
อ านาจ ย่ืนเอกสารท่ี
ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์
สขุภาพเบด็เสร็จและตรวจ

1 วนัท าการ ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เอกสารตาม Checklist 
และ Self Assessment 
Report 
 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ี(งานใบอนญุาต) 
ตรวจสอบข้อมลูประวตั ิ
เง่ือนไข คณุสมบตัท่ีิ
กฎหมายก าหนด ลงข้อมลู
ในระบบคอมพิวเตอร์ และ
จดัท า ร่างใบอนญุาต พร้อม
แนบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
เสนอ ผู้ซึง่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและ
ยามอบหมาย พิจารณา 
ตลอดถึงการจดัท า
ใบอนญุาตฉบบัจริง เพื่อ
เสนอลงนาม 
 

7 วนัท าการ ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอผู้ซึง่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและ
ยามอบหมาย ลงนาม 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

- 

4) 

- 
 

ลงผลการพิจารณาในระบบ
คอมพิวเตอร์   แจ้งผลการ
พิจารณา  ออกใบสัง่ช าระ
คา่ธรรมเนียม 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   10 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
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ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 10 วนัท าการ 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำใน
เอกสำร  ตำมแต่
ละกรณีดงัตอ่ไปนี ้
- ผู้ขอรับ
อนญุำต (กรณี
บคุคลธรรมดำ) 
- ผู้ รับกำร
แตง่ตัง้จำกนิติ
บคุคลให้เป็นผู้
ด ำเนินกิจกำร 
(กรณีนิติบคุคล) 
- ผู้ มี
อ ำนำจลงนำมของ
นิตบิคุคล ท่ีเป็นผู้
ลงนำมแตง่ตัง้ผู้
ด ำเนินกิจกำร
(กรณีนิติบคุคล) 
- ผู้ รับมอบ
อ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน
(กรณีท่ีท ำหนงัสือ
มอบอ ำนำจให้ท ำ
กำรแทน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

- ผู้มอบ
อ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน
(กรณีท่ีท ำหนงัสือ
มอบอ ำนำจให้ท ำ
กำรแทน) 
- ผู้ยินยอม
ให้ใช้สถำนท่ีฯ 
หรือ ผู้ให้เช่ำ
สถำนท่ีฯ (แล้วแต่
กรณี) 
- ผู้ มีหน้ำท่ี
ปฏิบตัิกำร 
กรณีท่ีผู้ด ำเนิน
กิจกำรเป็นบคุคล
ตำ่งด้ำว ให้ใช้
หลกัฐำน ดงันี ้
แทน 
๑ ส ำเนำหนงัสือ
เดนิทำง
(passport) พร้อม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
๒ ส ำเนำหนงัสือ
ขออนญุำตท ำงำน
ท่ีออกโดย
กระทรวงแรงงำนฯ
พร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

) 

2) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ของสถำนท่ีท่ีจะ
ขออนญุำต และ
ของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำใน
เอกสำร  ตำมแต่
ละกรณีดงัตอ่ไปนี ้
- ผู้ขอรับ
อนญุำต (กรณี
บคุคลธรรมดำ) 
- ผู้ รับกำร
แตง่ตัง้จำกนิติ
บคุคลให้เป็นผู้
ด ำเนินกิจกำร 
(กรณีนิติบคุคล) 
- ผู้ มี
อ ำนำจลงนำมของ
นิตบิคุคล ท่ีเป็นผู้
ลงนำมแตง่ตัง้ผู้
ด ำเนินกิจกำร
(กรณีนิติบคุคล) 
- ผู้ รับมอบ
อ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน
(กรณีท่ีท ำหนงัสือ
มอบอ ำนำจให้ท ำ
กำรแทน) 
- ผู้มอบ



8/16 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน
(กรณีท่ีท ำหนงัสือ
มอบอ ำนำจให้ท ำ
กำรแทน) 
- ผู้ยินยอม
ให้ใช้สถำนท่ีฯ 
หรือ ผู้ให้เช่ำ
สถำนท่ีฯ (แล้วแต่
กรณี) 
- ผู้ มีหน้ำท่ี
ปฏิบตัิกำร 
กรณีท่ีผู้ด ำเนิน
กิจกำรเป็นบคุคล
ตำ่งด้ำว ให้ใช้
หลกัฐำน ดงันี ้
แทน 
๑ ส ำเนำหนงัสือ
เดนิทำง
(passport) พร้อม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
๒ ส ำเนำหนงัสือ
ขออนญุำตท ำงำน
ท่ีออกโดย
กระทรวงแรงงำนฯ
พร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบแปลน
สถำนท่ีผลิตยำ
แผนปัจจบุนัท่ี
ได้รับอนมุตั ิและ
ผำ่นกำรตรวจ
ควำมเหมำะสม
ของสถำนท่ีฯท่ีจะ
ขอรับอนญุำต
จำกเจ้ำหน้ำท่ี
แล้ว 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 

0 1 ชดุ - 

2) 

ค ำขออนญุำต
ผลิตยำแผน
ปัจจบุนั(แบบ 
ผ.ย.1) 

- 1 0 ชดุ - 

3) 

รูปถ่ำยสี พืน้หลงั
เรียบ หน้ำตรง 
ใบหน้ำชดัเจน ไม่
ยิม้ ไมส่วมหมวก
หรือแวน่ด ำ ของ
ผู้ขออนญุำต 
ขนำด 3x4 
เซนตเิมตร ถ่ำย
ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน 

- 3 0 ฉบบั (อดัด้วย
กระดำษโฟโต้
ไมใ่ชป่ริน้ท์สีจำก
เคร่ืองพิมพ์ ) 

4) 

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขออนญุำต 
/ ผู้ด ำเนินกิจกำร
(กรณีนิติบคุคล) 

- 1 0 ฉบบั (ระบกุำรตรวจโรค
ต้องห้ำมตำม
ประกำศฯ ได้แก่ 
โรคเรือ้น วณัโรค



10/16 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

และผู้ มีหน้ำท่ี
ปฏิบตัิกำร 

ในระยะอนัตรำย 
โรคเท้ำช้ำงใน
ระยะปรำกฏ
อำกำรเป็นท่ี
รังเกียจแก่สงัคม 
โรคตดิยำเสพติด
ให้โทษอยำ่ง
ร้ำยแรง และโรค
พิษสรุำเรือ้รัง) 
และอำยขุอง
ใบรับรองแพทย์ไม่
เกิน 3 เดือน ณ 
วนัท่ีมำย่ืนค ำขอ) 

5) 

เอกสำรแสดง
หลกัทรัพย์ (กรณี
บคุคลธรรมดำ
เป็นผู้ขออนญุำต
ฯ) 

- 1 1 ฉบบั (ตวัอยำ่ง เชน่ 
"ส ำเนำสมดุบญัชี
เงินฝำก" ท่ีเป็น
ปัจจบุนั พร้อมน ำ
สมดุเงินฝำกตวั
จริงมำแสดง โดย
มีเงินในบญัชี
ตัง้แต ่10,000 
บำท (หนึง่หม่ืน
บำทถ้วน)ขึน้ไป 
พร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
หรือ "ส ำเนำโฉนด
ท่ีดนิ" ท่ีไมต่ดิ
ภำระผกูพนั และ
ระบช่ืุอในโฉนด
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เป็นช่ือผู้ขอ
อนญุำต พร้อม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

6) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล (เฉพำะ
กรณีผู้ขอ
อนญุำตฯเป็นนิติ
บคุคล) 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (ต้องระบเุลขท่ีตัง้
ของสถำนท่ีท่ีจะ
ขออนญุำตเป็น
ส ำนกังำนสำขำ 
หรือส ำนกังำน
ใหญ่ในหนงัสือ
รับรองนิตบิคุคล / 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคลท่ีออกให้
จะต้องมีอำยไุม่
เกิน 6 เดือนนบัถึง
วนัท่ีมำย่ืนค ำขอฯ) 

7) 

เอกสำรแสดง
กรรมสิทธ์ิใน
สถำนท่ีฯ 

- 1 1 ฉบบั (ได้แก่ 1. ส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนของ
สถำนท่ี ท่ีระบช่ืุอ
เจ้ำบ้ำน หรือ ผู้ ย่ืน
ขอทะเบียนบ้ำน 
เป็นช่ือผู้ขอ
อนญุำต หรือ 2. 
หนงัสือยินยอมให้
ใช้สถำนท่ี โดยมี 
2.1 หลกัฐำน
แสดง
ควำมสมัพนัธ์
ระหวำ่งผู้ให้ควำม
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ยินยอมและผู้ขอ
อนญุำต(ต้องเป็น
เครือญำตกินั หรือ
มีนำมสกลุ
เดียวกนั (ระบุ
ควำมสมัพนัธ์)) 
2.2 เอกสำรแสดง
กรรมสิทธ์ิใน
สถำนท่ี ของผู้
ยินยอมให้ใช้
สถำนท่ี 2.3 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้ยินยอม
ให้ใช้สถำนท่ี 2.4 
ส ำเนำบตัร
ประชำชนของผู้
ยินยอมให้ใช้
สถำนท่ี หรือ 3. 
สญัญำเชำ่ 
ประกอบด้วย 3.1 
ส ำเนำสญัญำเชำ่ 
(ระบท่ีุอยูข่อง 
สถำนท่ีท่ีให้เช่ำ
ครบถ้วนชดัเจนใน
สญัญำ) 3.2 
เอกสำรแสดง
กรรมสิทธ์ิใน
สถำนท่ีของผู้ให้
เชำ่ 3.3 ส ำเนำ



13/16 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ทะเบียนบ้ำนของ
ผู้ให้เชำ่ 3.4 
ส ำเนำบตัร
ประชำชนของผู้ให้
เชำ่) 

8) 

สญัญำระหวำ่ง
ผู้ รับอนญุำต 
และผู้ มีหน้ำท่ี
ปฏิบตัิกำร 

- 3 0 ชดุ (ตำมแบบฟอร์มท่ี 
อย.ก ำหนด ) 

9) 
ค ำรับรองของผู้ มี
หน้ำท่ีปฏิบตักิำร 

- 1 0 ชดุ - 

10) 

ส ำเนำใบ
ประกอบวิชำชีพ
เภสชักรรม พร้อม
กำรรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 

- 1 1 ชดุ (กรณีมีกำรเปล่ียน
ช่ือ นำมสกลุ ค ำ
น ำหน้ำช่ือ จะต้อง
มีกำรแก้ไขในใบ
ประกอบวิชำชีพฯ 
หรือ แนบ
หลกัฐำนขอแก้ไข
จำกสภำเภสชั
กรรม (เชน่ 
หลกัฐำนกำรช ำระ
คำ่ธรรมเนียมเพื่อ
ขอแก้ไข)) 

11) 

หนงัสือแตง่ตัง้ผู้
ด ำเนินกิจกำร 
(ใช้เฉพำะกรณี
นิตบิคุคล)(ปิด
อำกรแสตมป์ 30 
บำท) 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

1 0 ชดุ (กำรลงนำมต้อง
สอดคล้องตำมช่ือ
ผู้ มีอ ำนำจท่ีจะลง
นำมตำมท่ีปรำกฎ
ในหนงัสือรับรอง
นิตบิคุคล พร้อม
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

แนบส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำน และ
ส ำเนำบตัร
ประชำชนของผู้
มอบอ ำนำจ และ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ
ด้วย กรณีท่ีเป็น
บคุคลตำ่งด้ำวให้
ใช้ส ำเนำหนงัสือ
เดนิทำง
(Passport) และ
หนงัสือกำร
อนญุำตให้ท ำงำน
ท่ีออกโดย
กระทรวงแรงงำน
ฯ) 

12) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจให้ท ำกำร
แทน (ปิดอำกร
แสตมป์ 10 บำท) 

- 1 1 ชดุ (เฉพำะกรณีท่ีผู้ขอ
อนญุำต/
ผู้ด ำเนินกำร ไม่
สำมำรถเดินทำง
มำย่ืนค ำขอ
อนญุำตด้วย
ตนเอง และมอบ
ให้ผู้ อ่ืนท ำกำร
แทน) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตผลิตยำแผนปัจจุบัน 
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 ค่ำธรรมเนียม 8,000 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (ศรป.) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 1 อาคาร A ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ
เมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์ 0 2590 7354 – 55 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายดว่น อ.ย. โทรศพัท์  กด  1556 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน E-mail อย. รับเร่ืองร้องเรียน : 1556@fda.moph.go.th 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 05/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย Songsak Vimolkittipong 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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