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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำต จ ำหน่ำย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจ ำหน่ำย ซึ่งยำเสพตดิให้โทษใน
ประเภท ๓ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาต จ าหนา่ย หรือมีไว้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ซึง่ยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๓ 

 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ  
 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน 
  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 
  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเก่ียวกบัการขออนญุาตผลิต นําเข้า  ส่งออก จําหน่ายหรือมี

ไวค้รองครองเพือ่จําหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภทที ่3 พ.ศ.2553 
2) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับผู้รับอนญุาตตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติด พ.ศ.2547 
3) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับผู้รับอนญุาตตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ.2552 
4) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนดเอกสารประกอบแบบคําขอรับใบอนญาต 

ใบอนญุาต คําขอต่ออายใุบอนญุาต ใบแทน ยาเสพติดใหโ้ทษในประเภทที ่3 
5) พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม 
6) พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 
7) พ.ร.บ. วิชาชีพเภสชักรรม พ.ศ. 2537 

8) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนดแบบคําขอรับใบอนญุาต ใบอนญุาต คําขอต่อ
อายใุบอนญุาต คําขอรับใบแทนใบอนญุาต และใบแทนใบอนญุาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่ายหรือมีไวใ้น
ครอบครองเพือ่จําหน่ายซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 
  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นภมูิภาค (เฉพาะจงัหวดันนทบรีุ) 
 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ก าหนด
ระยะเวลาปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ.2557  
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ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ :  10 วนัท าการ (ไมร่วมระยะเวลาให้ค าปรึกษา
แนะน าก่อนย่ืนค าขอ, ระยะเวลาเก่ียวกบัการตรวจสถานท่ี และระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง/ปรับปรุงสถานท่ี) 
 

9. ข้อมูลสถติิ: 

 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0.4  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 2  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
 

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขออนญุาตผลิต น าเข้า สง่ออก จ าหนา่ย หรือมีไว้ครอบครองเพ่ือจ าหนา่ย ซึง่
ยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๓ 
  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร:  
1) 
 

 

สถานท่ีให้บริการ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  
(เฉพาะการขออนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพตดิให้โทษในประเภท 3 
เท่าน้ัน) / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณียืน่คําขออนญุาต) 
 

2) สถานท่ีให้บริการ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000 
(เฉพาะการขออนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพตดิให้โทษในประเภท 3 

เท่าน้ัน) /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน หรือโทรศพัท์สอบถามที ่0-2580-3195, 0-2950-3071-6 ต่อ 118 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ติดตามผลการพิจารณา) 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผู้ประสงค์ย่ืนค าขอจะต้องได้รับใบอนญุาตขายยาแผนปัจจบุนัตามกฎหมายว่าด้วยยา และมีเภสชักรอยู่ประจ า
ตลอดเวลาท าการ จงึจะสามารถย่ืนขอใบอนญุาตจ าหนา่ย หรือมีไว้ครอบครองเพ่ือจ าหนา่ย ซึง่ยาเสพตดิให้โทษใน
ประเภท 3 ได้ และผู้ประสงค์ย่ืนค าขอ ต้องจดัเตรียมสถานท่ี และปฏิบตัใิห้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ 
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วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการขออนญุาตผลิต น าเข้า  ส่งออก จ าหนา่ยหรือมีไว้ครองครองเพ่ือจ าหนา่ยยาเสพติดให้
โทษในประเภทท่ี 3 พ.ศ.2553 
 

อายขุองผู้ขออนญุาต/ผู้ด าเนินกิจการ ต้องไมต่ ่ากว่า 20 ปีบริบรูณ์ และต้องมิใชบ่คุคลตา่งด้าว เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการได้ตามกฎหมาย 
(ส าหรับคนตา่งด้าวต้องได้รับใบอนญุาตส าหรับธุรกิจบญัชีสาม(14) และ(15) หรือหนงัสือรับรองตามมาตรา 11 หรือ
มาตรา12 แหง่พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ.2542 โดยแสดงใบอนญุาตส าหรับธุรกิจบญัชีสาม 
หรือหนงัสือรับรองตามมาตรา 11 หรือมาตรา 12 แหง่ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ.2542 เพ่ือเป็น
หลกัฐาน) 
 

ใบอนญุาตสิน้อาย ุ31ธนัวาคม ของปีท่ีออกใบอนญุาต 
 

หมำยเหตุ 
1) ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณา
ได้เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ รับบริการจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบนัทกึ มิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ รับบริการละทิง้ค าขอ 
 

2) ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ (ใบอนญุาตลงนามและออก
เลขท่ีใบอนญุาตเรียบร้อย) 
 

3) ผู้ ย่ืนค าขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบค าขอฯ (Self Assessment Report) และแบบตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้น (Checklist)  ในทกุรายการและลง
นามรับรอง 
 

4) ผู้ด าเนินกิจการ หรือ ผู้ รับมอบอ านาจท่ีมาย่ืนค าขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกบัค 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 ย่ืนค าขออนญุาต/ผู้ รับ
มอบอ านาจ ย่ืนเอกสารท่ี

1 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ

(กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
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ที่ ประเภทขัน้ตอน รำยละเอียดของขัน้ตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ และตรวจ
เอกสารตาม Checklist 
และ Self  Assessment 
Report 
 

จงัหวดันนทบรีุ สาธารณสขุ  ) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมลู 
ประวตัิ เง่ือนไข และ
คณุสมบตัท่ีิกฎหมาย
ก าหนด ลงข้อมลูในระบบ
คอมพิวเตอร์ และจดัท าร่าง
ใบอนญุาต พร้อมเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง เสนอหวัหน้างาน
หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมาย 
พิจารณาก่อนจะจดัพิมพ์
ใบอนญุาตฉบบัจริง 
 

2 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

(กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ  ) 

3) การพิจารณา 
 

จดัท าใบอนญุาตฉบบัจริง
พร้อมส าเนา และบนัทกึ
ข้อความเพ่ือเสนอลงนาม 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

(กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ  ) 

4) การลงนาม 
 

เสนอผู้ มีอ านาจลงนาม
ใบอนญุาต 
 
 
 
 

5 วนัท าการ -ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 
-ศาลากลาง
จงัหวดันนทบรีุ 
 

(กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ, ผู้วา่
ราชการจงัหวดั/
ผู้ รับมอบอ านาจ) 

5) - 
 

ลงผลการพิจารณาในระบบ
คอมพิวเตอร์ จดัท าหนงัสือ

1 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ

(กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
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ที่ ประเภทขัน้ตอน รำยละเอียดของขัน้ตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

แจ้งผลการพิจารณาและ
แจ้งให้มารับใบอนญุาต
พร้อมช าระคา่ธรรมเนียม 
 

จงัหวดันนทบรีุ สาธารณสขุ  ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   10 วนัท าการ (ไม่รวมระยะเวลาใหคํ้าปรึกษาแนะนําก่อนยืน่คําขอ, ระยะเวลา
เก่ียวกบัการตรวจสถานที่ และระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง/ปรับปรุงสถานที่)  
 

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

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำ
ในเอกสำร  ตำมแตล่ะ
กรณีดงัตอ่ไปนี ้
-ผู้ขอรับอนญุำต (กรณี
บคุคลธรรมดำ) 
-ผู้ รับกำรแตง่ตัง้จำกนิติ
บคุคลให้เป็นผู้ด ำเนิน
กิจกำร (กรณีนิตบิคุคล) 
-ผู้ มีอ ำนำจลงนำมของ
นิตบิคุคล ท่ีเป็นผู้ลง
นำมแตง่ตัง้ผู้ด ำเนิน
กิจกำร(กรณีนิติบคุคล) 
-ผู้ รับมอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน(กรณีท่ี
ท ำหนงัสือมอบอ ำนำจ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ให้ท ำกำรแทน) 
-ผู้มอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน(กรณีท่ี
ท ำหนงัสือมอบอ ำนำจ
ให้ท ำกำรแทน) 
-ผู้ยินยอมให้ใช้สถำนท่ีฯ 
หรือ ผู้ให้เช่ำสถำนท่ีฯ 
(แล้วแตก่รณี) 
-ผู้ มีหน้ำท่ีปฏิบตักิำร 
-ผู้ รับรองกำรพกัอำศยั 
หรือผู้ให้ผู้ มีหน้ำท่ี
ปฏิบตัิกำรเชำ่ท่ีพกั
อำศยั  
-กรณีท่ีผู้ด ำเนินกิจกำร
เป็นบคุคลตำ่งด้ำว ให้ใช้
หลกัฐำน ดงันีแ้ทน 

1) ส ำเนำหนงัสือ
เดนิทำง(passport) 
พร้อมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 

2) ส ำเนำหนงัสือขอ
อนญุำตท ำงำนท่ีออก
โดยกระทรวงแรงงำนฯ
พร้อมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 
 

2) ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ของสถำนท่ีท่ีจะขอ
อนญุำต และของผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อประกอบ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

กำรพิจำรณำในเอกสำร  
ตำมแตล่ะกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้
-ผู้ขอรับอนญุำต (กรณี
บคุคลธรรมดำ) 
-ผู้ รับกำรแตง่ตัง้จำกนิติ
บคุคลให้เป็นผู้ด ำเนิน
กิจกำร (กรณีนิตบิคุคล) 
-ผู้ มีอ ำนำจลงนำมของ
นิตบิคุคล ท่ีเป็นผู้ลง
นำมแตง่ตัง้ผู้ด ำเนิน
กิจกำร(กรณีนิติบคุคล) 
-ผู้ รับมอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน(กรณีท่ี
ท ำหนงัสือมอบอ ำนำจ
ให้ท ำกำรแทน) 
-ผู้มอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน(กรณีท่ี
ท ำหนงัสือมอบอ ำนำจ
ให้ท ำกำรแทน) 
-ผู้ยินยอมให้ใช้สถำนท่ีฯ 
หรือ ผู้ให้เช่ำสถำนท่ีฯ 
(แล้วแตก่รณี) 
-ผู้ มีหน้ำท่ีปฏิบตักิำร 
-ของท่ีพกัอำศยัตำมท่ีผู้
มีหน้ำท่ีปฏิบตักิำรใช้
หนงัสือรับรองกำรพกั
อำศยัหรือเชำ่ท่ีพกัมำ
เป็นหลกัฐำน  
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

-ผู้ รับรองกำรพกัอำศยั 
หรือผู้ให้ผู้ มีหน้ำท่ี
ปฏิบตัิกำรเชำ่ท่ีพกั
อำศยั  
-กรณีท่ีผู้ด ำเนินกิจกำร
เป็นบคุคลตำ่งด้ำว ให้ใช้
หลกัฐำน ดงันีแ้ทน 

1) ส ำเนำหนงัสือ
เดนิทำง(passport) 
พร้อมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 

2) ส ำเนำหนงัสือขอ
อนญุำตท ำงำนท่ีออก
โดยกระทรวงแรงงำนฯ
พร้อมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

3) หลกัฐำนท่ีอยู่อำศยั/
ท่ีพกัในประเทศไทย 
 

 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิ่มเตมิ 
หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ส ำเนำใบอนญุำต
ขำยยำแผนปัจจบุนั 
ตำมกฎหมำยวำ่ด้วย
ยำ  

ส ำนกังำน
สำธำรณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

0 1 ฉบบั (เภสชักรท่ีมีช่ือเป็นผู้ มี
หน้ำท่ีปฏิบตักิำรใน
ใบอนญุำตยงัปฏิบตักิำร
อยูจ่ริง ไมไ่ด้ย่ืนค ำขอ
แจ้งเลิกปฏิบตัิกำรตำม 

พ.ร.บ.ยำ พ.ศ. 2510) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

2) ค ำขอรับใบอนญุำต 
จ ำหนำ่ย หรือมีไว้
ครอบครองเพื่อ
จ ำหนำ่ย ซึง่ยำเสพ
ตดิให้โทษในประเภท 
3 (แบบ ย.ส.3-1) 
 

- 1 0 ฉบบั - 

3) รูปถ่ำยสี พืน้หลงั
เรียบ หน้ำตรง 
ใบหน้ำชดัเจน ไมย่ิม้ 
ไมส่วมหมวกหรือ
แวน่ด ำ ของผู้ขอ
อนญุำต ขนำด 3x4 
เซนตเิมตร ถ่ำยไว้ไม่
เกิน 6 เดือน (อดัด้วย
กระดำษโฟโต้ไมใ่ช่ 
ปริน้ท์สีจำกเคร่ือง 
พิมพ์ และไมใ่ชรู่ป  
โพลำรอยด์) 
 

- 3 0 ฉบบั - 

4) ใบรับรองแพทย์ของผู้
ขอรับอนญุำต / ผู้
ด ำเนินกิจกำร(กรณี
นิตบิคุคล) และ ผู้ มี
หน้ำท่ีปฏิบตักิำร 

- 1 0 ฉบบั (ระบกุำรตรวจโรค
ต้องห้ำมตำมประกำศฯ 
ได้แก่ โรคเรือ้น วณัโรค
ในระยะอนัตรำย  โรค
เท้ำช้ำงในระยะปรำกฏ
อำกำรเป็นท่ีรังเกียจแก่
สงัคม  โรคตดิยำเสพติด
ให้โทษอยำ่งร้ำยแรง 
และโรคพิษสรุำเรือ้รัง) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

และอำยขุองใบรับรอง
แพทย์ไมเ่กิน 3 เดือน ณ 
วนัท่ีมำย่ืนค ำขอ หรือ
ตำมท่ีระบใุนใบรับรอง
แพทย์แตส่งูสดุต้องไม่

เกิน 3 เดือน) 
 

5) ค ำรับรองของผู้ รับ
อนญุำตจ ำหน่ำยซึง่
ยำเสพตดิให้โทษใน
ประเภท 3 และ  
เภสชักร 
 

- 1 0 ฉบบั - 

6) ส ำเนำใบประกอบ
โรคศลิปะฯ หรือ
ส ำเนำใบประกอบ
วิชำชีพเภสชักรรม  
พร้อมกำรรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 

- 1 1 ฉบบั (กรณีมีกำรเปล่ียนช่ือ  
นำมสกลุ  ค ำน ำหน้ำช่ือ  
จะต้องมีกำรแก้ไขในใบ
ประกอบโรคศลิปะฯ หรือ
ใบประกอบวิชำชีพฯ  
หรือ  แนบหลกัฐำนขอ
แก้ไขจำกสภำเภสชักรรม  
(เชน่ หลกัฐำนกำรช ำระ
คำ่ธรรมเนียมเพื่อขอ
แก้ไข)) 
 

7)  หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล (เฉพำะกรณีผู้
ขออนญุำตฯเป็นนิติ
บคุคล) 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (ต้องระบเุลขท่ีตัง้ของ
สถำนท่ีท่ีจะขออนญุำต
เป็นส ำนกังำนสำขำ หรือ
ส ำนกังำนใหญ่ใน
หนงัสือรับรองนิตบิคุคล / 
หนงัสือรับรองนิตบิคุคล
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ท่ีออกให้จะต้องมีอำยไุม่
เกิน 6 เดือนนบัถึงวนัท่ี
มำย่ืนค ำขอฯ) 
 

8) หนงัสือแตง่ตัง้ผู้
ด ำเนินกิจกำร (ใช้
เฉพำะกรณีนิติ
บคุคล)(ปิดอำกร
แสตมป์ 30 บำท) 

- 1 0 ฉบบั (กำรลงนำมต้อง
สอดคล้องตำมช่ือผู้ มี
อ ำนำจท่ีจะลงนำมตำมท่ี
ปรำกฎในหนงัสือรับรอง
นิตบิคุคล พร้อมแนบ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และ
ส ำเนำบตัรประชำชนของ
ผู้มอบอ ำนำจ และผู้ รับ
มอบอ ำนำจด้วย  กรณีท่ี
เป็นบคุคลตำ่งด้ำวให้ใช้
ส ำเนำหนงัสือเดนิทำง
(Passport) และหนงัสือ
กำรอนญุำตให้ท ำงำนท่ี
ออกโดยกระทรวง
แรงงำนฯ) 
 

9) หนงัสือมอบอ ำนำจ
ให้ท ำกำรแทน (ปิด
อำกรแสตมป์ 10 
บำท) 

- 1 0 ฉบบั (เฉพำะกรณีท่ีผู้ขอ
อนญุำต/ผู้ด ำเนินกำร ไม่
สำมำรถเดินทำงมำย่ืน
ค ำขออนญุำตด้วย
ตนเอง และมอบให้ผู้ อ่ืน
ท ำกำรแทน ) 
 

10) รูปถ่ำยตำมแบบท่ี
ก ำหนด และแผนผงั
ภำยในของสถำนท่ีท่ี

- 1 0  ชดุ (แสดงกำรแบง่สดัส่วน
ของพืน้ท่ีจดัเก็บยำเสพ

ตดิให้โทษประเภท 3 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ขออนญุำต และมำตรกำร/ระบบ
ควำมปลอดภยัของกำร
จดัเก็บรักษำ) 
 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต จ ำหน่ำย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจ ำหน่ำย ซึ่งยำเสพตดิให้โทษในประเภท 3 

ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู ่8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  

/ ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน หรือสง่จดหมายมาตามท่ีอยู ่หรือโทรศพัท์ท่ี 0-2950-3071-6 ตอ่ 111 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์ด ารงธรรมจงัหวดันนทบรีุ : ชัน้  3 ศาลากลางจงัหวดันนทบรีุ 0-2580-8726 

หมายเหตุ (ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ : ทีว่่าการอําเภอทกุแห่ง) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

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

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายดว่น อ.ย. โทรศพัท์  กด  1556  หรือ  E-mail : 1556@fda.moph.go.th 
หมายเหตุ - 

5) 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 
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19. หมำยเหตุ 
- 
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