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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบแทน และกำรขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตด้ำนยำ ยำเสพตดิ
ให้โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอใบแทน และการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตด้านยา ยาเสพตดิให้โทษใน

ประเภท 3 และวตัถอุอกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4 
 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ  
 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน 
  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 
  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถทีุอ่อกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ.2518 
 

2) กฎกระทรวง ฉบบัที ่3 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถทีุอ่อกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
พ.ศ.2518 

 

3) พระราชบญัญติัวตัถทีุอ่อกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม  
4) กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเก่ียวกบัการขออนญุาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมี

ไวใ้นครอบครองเพือ่จ าหน่ายซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 3 พ.ศ.  2553 
 

5) กฎกระทรวง ฉบบัที ่4 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถทีุอ่อกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
พ.ศ.2518 

 

6) กฎกระทรวง ฉบบัที ่5 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถทีุอ่อกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
พ.ศ.2518 

 

7) กฎกระทรวง ฉบบัที ่8 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถทีุอ่อกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
พ.ศ.2518 

 

8) กฎกระทรวง เร่ือง การขออนญุาต และการออกใบอนญุาตผลิต ขาย น าหรือสัง่เข้ามาในราชอาณาจกัรเร่ืองยา
แผนโบราณ พ.ศ.2555 

 

9) กฎกระทรวงการขออนญุาต และการออกใบอนญุาตขายยาแผนปัจจุบนั พ.ศ.2556  
10) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการผลิตยาแผนปัจจุบนั พ.ศ.2556  
11) กฎกระทรวงฉบบัที ่16 (พ.ศ.2525)  ออกตามความในพระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510  
12) พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม  
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13) พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 
  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นภมูิภาค (เฉพาะจงัหวดันนทบรีุ) 
 

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

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ :  10 วนัท าการ (ไมร่วมระยะเวลาให้ค าปรึกษา
แนะน าก่อนย่ืนค าขอ, ระยะเวลาเก่ียวกบัการตรวจสถานท่ี และระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง/ปรับปรุงสถานท่ี) 
 

9. ข้อมูลสถติ:ิ 

 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0.8  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 20  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 4  
 

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอใบแทน และการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตด้านยา ยาเสพ
ตดิให้โทษในประเภท 3 และวตัถอุอกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4 
  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร:  
1) 
 

 

สถานท่ีให้บริการ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  
/ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณียืน่ค าขออนญุาต) 
 

2) สถานท่ีให้บริการ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  

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

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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ผู้ประสงค์ย่ืนค าขอใบแทนใบอนญุาต กรณีท่ีได้รับเดมิท่ีถกูท าลาย หรือ ช ารุด หรือลบเลือนในสาระส าคญั จะต้องน า
ใบอนญุาตเดมิมาสง่คืน แตห่ากเป็นกรณีการสญูหายจะต้องมีหลกัฐานเป็นใบแจ้งความมาประกอบด้วย 
 

กรณีการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัสถานท่ี ได้แก่ การขยายหรือลดสถานท่ีท่ีได้รับอนญุาต การย้ายสถานท่ีเก็บยา 
การย้ายสถานท่ีท่ีได้รับใบอนญุาต การเพิ่มหรือลดสถานท่ีเก็บยา จะต้องผา่นการตรวจสถานท่ีพร้อมแนบหลกัฐานการ
ตรวจสถานท่ีมากบัค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลง 
 

กรณีการขอเพิ่มหรือลดหมวดยาท่ีผลิตในใบอนญุาตผลิตยาแผนปัจจบุนั หรือใบอนญุาตผลิตยาแผนโบราณ จะต้องผา่น
การอนมุตัแิบบแปลนสถานท่ีผลิตฯจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา มีการจดัเตรียมสถานท่ี และปฏิบตัใิห้
สอดคล้องตามกฎกระทรวงฯ โดยแสดงหลกัฐานเป็นแบบแปลนฯท่ีได้รับอนมุตั ิผลการตรวจสถานท่ีฯ (วา่มีการสร้างตาม
แบบแปลน และเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานท่ีผลิตฯหรือไม่) 
 

ส าหรับการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการอ่ืนๆ ในใบอนญุาตให้แนบเอกสาร หลกัฐานตา่งๆ ตามท่ีก าหนด ท่ีเก่ียวข้องกบั
การขอแก้ไขนัน้ๆ หากมีข้อสงสยัสามารถตดิตอ่สอบถามได้ท่ี กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังาน

สาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 0-2580-3195 , 0-2950-3071-6 ตอ่ 118 ในวนัและเวลาราชการ 
 

หมำยเหตุ 
1) ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณา
ได้เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ รับบริการจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก 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 ต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัค าขอฯ ได้อยา่ง
ถกูต้องครบถ้วน และมีอ านาจตดัสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มี
อ านาจของนิติบคุคลให้มีหนงัสือมอบอ านาจให้มีอ านาจด าเนินการแทนแนบด้วย) 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน รำยละเอียดของขัน้ตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ย่ืนค าขออนญุาต/ผู้ รับ
มอบอ านาจ ย่ืนเอกสารท่ี
กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ และตรวจ
เอกสารตาม Checklist 
และ Self  Assessment 
Report 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

(กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
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) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน รำยละเอียดของขัน้ตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

5) - 
 

ลงผลการพิจารณาในระบบ
คอมพิวเตอร์ จดัท าหนงัสือ
แจ้งผลการพิจารณาและ
แจ้งให้มารับใบอนญุาต
พร้อมช าระคา่ธรรมเนียม 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

(กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ  ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   10 วนัท าการ (ไม่รวมระยะเวลาใหค้ าปรึกษาแนะน าก่อนยืน่ค าขอ, ระยะเวลา
เก่ียวกบัการตรวจสถานที่ และระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง/ปรับปรุงสถานที่)  
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
ที่ รำยกำรเอกสำร

ยื่นเพิ่มเตมิ 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ใบอนญุาตฉบบั
จริง ท่ีประสงค์จะ
ขอแก้ไข
เปล่ียนแปลง 
 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นนทบรีุ 

1 0 ฉบบั - 

2) ใบแจ้งความ 
(กรณีใบอนญุาต
ฉบบัจริงสญู
หาย) 
 

สถานีต ารวจ 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

3) ค าขอใบแทน
ใบอนญุาต / ย้าย
สถานท่ี ขายยา
แผนปัจจบุนัทกุ
ประเภท (แบบ 
ข.ย.16) 
 

- 1 0 ฉบบั - 

4) ค าขอใบแทน
ใบอนญุาต / ย้าย
สถานท่ี / ย้าย
สถานท่ีเก็บยา 
ของใบอนญุาต
น าหรือสัง่ยาแผน
ปัจจบุนัเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ น.ย.10) 
 

- 1 0 ฉบบั - 

5) ค าขอใบแทน
ใบอนญุาต / ย้าย
สถานท่ี ของ
ใบอนญุาต ผลิต 
ขาย น าสัง่ฯ ยา
แผนโบราณ 
(แบบ ย.บ.14) 
 

- 1 0 ฉบบั - 

6) ค าขอใบแทน
ใบอนญุาต ของ
ใบอนญุาต ผลิต 
ขาย น าเข้า 
สง่ออก ยาเสพ

- 1 0 ฉบบั - 



7/11 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ตดิให้โทษใน
ประเภท 3 (แบบ 
ย.ส.3-3) 
 

7) ค าขอใบแทน
ใบอนญุาต ของ
ใบอนญุาต ขาย
วตัถอุอกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ 
ข.จ.4) 
 

- 1 0 ฉบบั - 

8) ค าขอใบแทน
ใบอนญุาต ของ
ใบอนญุาต ขาย
วตัถอุอกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 นอก
สถานท่ีท่ีระบไุว้
ในใบอนญุาต 
(แบบ ขน.จ.3/ 
ขน.จ.6) 
 

- 1 0 ฉบบั - 

9) ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตขาย
ยาแผนปัจจบุนั
(ทกุประเภท
ใบอนญุาต) 

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

(แบบ ข.ย.17) 
 

10) ค าขอ
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่ยาแผน
ปัจจบุนัเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร  
(แบบ น.ย.11) 
 

- 1 0 ฉบบั - 

11) ค าขอ
เปล่ียนแปลง
สถานท่ีผลิตยา 
ขยายหรือลด
สถานท่ีผลิตยา
แผนโบราณ ย้าย
สถานท่ีเก็บยา 
เพิ่มหมวดยาท่ี
ผลิต (แบบ 
ย.บ.15) 
 

- 1 0 ฉบบั - 

12) ค าขอแก้ไข
เปล่ียนแปลง
รายการใน
ใบอนญุาต ผลิต 
ขาย น าหรือสัง่
ยาแผนโบราณ
เข้ามาใน
ราชอาณาจกัร 

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

(แบบ ย.บ.16) 
 

13) ค าขอย้าย 
เปล่ียนแปลง 
หรือเพิ่มสถานท่ี
ขายวตัถอุอก
ฤทธ์ิในประเภท 3 
หรือประเภท 4 
(แบบ ข.จ.5) 
 

- 1 0 ฉบบั - 

14) รูปถ่ายสี พืน้หลงั
เรียบ หน้าตรง 
ใบหน้าชดัเจน ไม่
ยิม้ ไมส่วมหมวก
หรือแวน่ด า ของ
ผู้ขออนญุาต 
ขนาด 3x4 
เซนตเิมตร ถ่าย
ไว้ไมเ่กิน 6 เดือน 
(อดัด้วย
กระดาษโฟโต้
ไมใ่ชป่ริน้ท์สีจาก
เคร่ืองพิมพ์ ไมใ่ช่
รูปโพลารอยด์) 
 

- 3 0 ฉบบั (เฉพาะกรณีท่ีต้อง
มีการออก

ใบอนญุาตฯใบ
ใหม ่หรือใบแทนฯ 
หรือกรณีท่ีมีการ
ขอเปล่ียนแปลง
ผู้ รับอนญุาต/ผู้
ด าเนินกิจการ

(กรณีนิติบคุคล)) 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำตด้ำนยำ (ผลิต ขำย น ำส่ังฯ ยำแผนปัจจุบัน และยำแผนโบรำณ) 

 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
หมำยเหตุ -   
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2) ค่ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำตผลิต น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำยหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจ ำหน่ำยซึ่งยำ
เสพตดิให้โทษในประเภท 3 
 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

3) ค่ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำตผลิต น ำเข้ำ ส่งออก ขำย ขำยนอกสถำนที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญำต ซึ่ง
วัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4 
 ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

4) ค่ำธรรมเนียมกำรขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)   
 

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 (ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ : ทีว่่าการอ าเภอทกุแห่ง) 
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 
- 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย Piyawan Mankong 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


