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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิเพ่ือใช้ใน
สถำนพยำบำล (กรณีสถำนพยำบำลเอกชน) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอใบอนญุาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึง่วตัถอุอกฤทธ์ิเพ่ือใช้ในสถานพยาบาล   

(กรณีสถานพยาบาลเอกชน) 
 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ  
 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน 
 

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 
  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) พ.ร.บ. วตัถทีุอ่อกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. วตัถฯุ (ฉบบัที่2) 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: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

 

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นภมูิภาค (เฉพาะจงัหวดันนทบรีุ) 
 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  10 วนัท าการ  
 

9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
 

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนญุาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึง่วตัถอุอกฤทธ์ิเพ่ือใช้ใน
สถานพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเอกชน) 
 

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
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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 
ผู้ มีสิทธ์ิย่ืนค าขอต้องเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทนัตกรรม หรือสตัวแพทย์ ซึง่ได้รับอนญุาตให้จดัตัง้สถานพยาบาล
ถกูต้องตามกฎหมาย (มีใบอนญุาตประกอบกิจการและด าเนินการถกูต้อง) และสถานพยาบาลมีท่ีตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ี
จงัหวดันนทบรีุ 
 

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
ตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้น (Checklist)  ในทกุรายการและลงนามรับรอง 
 

4) ผู้ด าเนินกิจการ หรือ ผู้ รับมอบอ านาจท่ีมาย่ืนค าขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัค าขอฯ ได้อยา่ง
ถกูต้องครบถ้วน และมีอ านาจตดัสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มี
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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
กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ และตรวจ
เอกสารตาม Checklist  
 

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 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการ 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำร
ปกครอง 

0 1 ฉบบั (ของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำในเอกสำร) 
 

2) ทะเบียนบ้ำน กรมกำร
ปกครอง 

0 1 ฉบบั (ของสถำนท่ีท่ีจะขอ
อนญุำต และของผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือ
ประกอบกำร
พิจำรณำในเอกสำร) 
 

 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) ใบตรวจรับเอกสำร
ประกอบค ำขอรับ
ใบอนญุำตให้มีไว้ใน

- 1 0 ฉบบั (กรุณำเตรียม
เอกสำรตำมใบตรวจ
รับเอกสำรประกอบ
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

ครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ซึง่วตัถอุอก
ฤทธ์ิเพ่ือใช้ใน
สถานพยาบาล (กรณี
สถานพยาบาลเอกชน) 

ค ำขอฯ ให้ครบถ้วน 
และถกูต้องก่อนกำร
ย่ืนขอรับอนญุำต 
หำกเอกสำรเป็น
ส ำเนำ ให้ลงลำยมือ
ช่ือรับรองส ำเนำ
ถกูต้องทกุฉบบั) 
 

2) ส ำเนำใบอนญุำต
ประกอบกิจการและ
ด าเนินการ
สถานพยาบาล 

ส ำนกังำน
สำธำรณสขุ
จงัหวดั
นนทบรีุ 

0 1 ฉบบั - 

3) แบบค ำขอรับใบ 
อนญุำตให้มีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ซึง่วตัถอุอก
ฤทธ์ิเพ่ือใช้ใน
สถานพยาบาล (กรณี
สถานพยาบาลเอกชน) 
(แบบ ค.จ.1) 
 

- 1 0 ฉบบั - 

4) รูปถ่ำยสี พืน้หลงัเรียบ 
หน้ำตรง ใบหน้ำชดัเจน 
ไมย่ิม้ ไมส่วมหมวกหรือ
แวน่ด ำ ของผู้ขอ
อนญุำต ขนำด 3x4 
เซนตเิมตร ถ่ำยไว้ไม่
เกิน 6 เดือน (อดัด้วย
กระดำษโฟโต้ไมใ่ช่ 

- 3 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

ปริน้ท์สีจำกเคร่ือง พิมพ์ 
และไมใ่ชรู่ปโพลำ
รอยด์) 
 

5) ใบรับรองแพทย์ของผู้
ขอรับอนญุำต / ผู้
ด ำเนินกิจกำร 

- 1 0 ฉบบั (ระบกุำรตรวจโรค
ต้องห้ำมตำม
ประกำศฯ ได้แก่ โรค
เรือ้น วณัโรคในระยะ
อนัตรำย  โรค
เท้ำช้ำงในระยะ
ปรำกฏอำกำรเป็นท่ี
รังเกียจแก่สงัคม  
โรคตดิยำเสพติดให้
โทษอยำ่งร้ำยแรง 
และโรคพิษสรุำ
เรือ้รัง) และอำยขุอง
ใบรับรองแพทย์ไม่
เกิน 3 เดือน ณ วนัท่ี
มำย่ืนค ำขอ หรือ
ตำมท่ีระบใุน
ใบรับรองแพทย์แต่

สงูสดุต้องไมเ่กิน 3 
เดือน) 
 

6) แผนท่ี/รำยละเอียด
แสดงท่ีตัง้ของ
สถำนพยำบำลท่ีขอ
อนญุำต 

- 1 1 ฉบบั (แผนท่ีจำก
ส ำนกังำน 
สำธำรณสขุจงัหวดั
นนทบรีุ ไปยงัท่ีตัง้
สถำนพยำบำลท่ีขอ
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

อนญุำต) 
 

7) รูปถ่ำยในมมุตำ่งๆตำม
แบบท่ีก ำหนด และ
แผนผงัภำยในของ
สถำนท่ีท่ีขออนญุำต 
 

- 1 0  ชดุ (กำรจดัสถำนท่ีและ
อปุกรณ์กำรเก็บ
รักษำยำเสพติด) 

8) หนงัสือมอบอ ำนำจให้
เป็นผู้ด ำเนินกิจกำรใน
ใบอนญุำตฯ 
 

- 1 0 ฉบบั - 

9) หนงัสือมอบอ ำนำจให้
ผู้ อ่ืนมำย่ืนเอกสำร
เก่ียวกบัใบอนญุำตฯ 
วตัถเุสพติด 
 

- 1 0 ฉบบั - 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิเพ่ือใช้ในสถำนพยำบำล (กรณี

สถำนพยำบำลเอกชน) 100 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 (ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ : ทีว่่าการอ าเภอทกุแห่ง) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (ศรป.) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 1 อาคาร A ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ
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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 

  
19. หมำยเหตุ 
กรุณาเตรียมเอกสารตามใบตรวจรับเอกสารประกอบค าขอฯ ให้ครบถ้วน และถกูต้องก่อนการย่ืนขอรับอนญุาต หาก
เอกสารเป็นส าเนา ให้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 
 

เวลาด าเนินการไมร่วมระยะเวลาให้ค าปรึกษาแนะน าก่อนย่ืนค าขอ และเวลาท่ีผู้ รับบริการใช้ในการช าระคา่ธรรมเนียม
และมารับใบอนญุาต 
 
 
 

 
 

 

วันท่ีพมิพ์ 13/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

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


