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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
2) กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522) เรื่อง ระบุโรคที่ต้องห้ามเป็นผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยา
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนใน
สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2557
5) คาสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 270/2556 เรื่อง มอบอานาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน
6) พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
7) พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
8) พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
9) พ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
10) พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดพะเยา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กาหนด
ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.2557
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 10 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 2
จานวนคาขอที่มากที่สุด 4
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 1
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
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11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0 5440 9145
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ประสงค์ยื่นคาขอต้องจัดเตรียมสถานที่ และปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงการขออนุญาต และการ
ออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๖ และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดเกี่ยวกับสถานที่
อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.๒๕๕๗.และผ่าน
การตรวจสถานที่ฯแล้ว และเภสัชกรที่จะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องมาแสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นคาขอ
อายุของผู้ขออนุญาต/ผู้ดาเนินกิจการ ต้องไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และต้องมิใช่บุคคลต่างด้าว เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ตามกฎหมาย (สาหรับคนต่างด้าวต้องได้รับใบอนุญาตสาหรับธุรกิจบัญชีสาม(14) และ(15)
หรือหนังสือรับรองตามมาตรา 11 หรือมาตรา12 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 โดย
แสดงใบอนุญาตสาหรับธุรกิจบัญชีสาม หรือหนังสือรับรองตามมาตรา 11 หรือมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพื่อเป็นหลักฐาน)
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
หมายเหตุ
1) ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณา
ได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริการจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้รับบริการละทิ้งคาขอ
2)ขั้น ตอนการดาเนิน งานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้ว นตามที่ระบุไ ว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
3) ให้ตรวจสอบเอกสารสาหรับยื่นคาขอฯตามแบบตรวจสอบคาขอฯ (Self Assessment Report) ให้ครบถ้วนถูกต้อง
ในทุกรายการและลงนามรับรอง
4) ผู้ดาเนินกิจการ หรือ ผู้รับมอบอานาจที่มายื่นคาขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคาขอฯ ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และมีอานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มี
อานาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอานาจให้มีอานาจดาเนินการแทนแนบด้วย)

3/15

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบ
1 วันทาการ
อานาจ ยื่นเอกสารและตรวจ
เอกสารตาม Checklist และ
Self Assessment Report

2)

การพิจารณา

3)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 5 วันทาการ
ประวัติ เงื่อนไข คุณสมบัติที่
กฎหมายกาหนด และ
ประเมินความถูกต้ อง
สอดคล้ องตามกฎหมายทัง้
ด้ านสถานที่และด้ าน
เอกสาร
ลงข้อมูลในระบบ
1 วันทาการ
คอมพิวเตอร์ และจัดทา
ใบอนุญาต พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้มี
อานาจ ลงนาม

4)

การลงนาม

เสนอผู้มีอานาจลงนาม

5)

การแจ้งผลพิจารณา

ลงผลการพิจารณาในระบบ 1 วันทาการ
คอมพิวเตอร์ แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบ

2 วันทาการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ออกใบสั่งชาระค่าธรรมเนียม
และจ่ายใบอนุญาต

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 10 วันทาการ
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 10 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประชาชน
เพื่อประกอบการ
พิจารณาใน
เอกสาร ตามแต่
ละกรณีดังต่อไปนี้
-ผู้ขอรับอนุญาต
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
-ผู้รับการแต่งตั้ง
จากนิติบุคคลให้
เป็นผู้ดาเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บุคคล)
-ผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบุคคล ที่
เป็นผู้ลงนาม
แต่งตั้งผู้ดาเนิน
กิจการ(กรณีนิติ
บุคคล)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
-ผู้รับมอบอานาจ
ให้ดาเนินการแทน
(กรณีที่ทาหนังสือ
มอบอานาจให้ทา
การแทน)
-ผู้มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน
(กรณีที่ทาหนังสือ
มอบอานาจให้ทา
การแทน)
-ผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่ฯหรือ ผู้ให้
เช่าสถานที่ฯ
(แล้วแต่กรณี)
-ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ
กรณีที่ผู้ดาเนิน
กิจการเป็นบุคคล
ต่างด้าว ให้ใช้
หลักฐาน ดังนี้แทน
๑ สาเนาหนังสือ
เดินทาง
(passport) พร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
๒ สาเนาหนังสือ
ขออนุญาตทางาน
ที่ออกโดย
กระทรวงแรงงานฯ
พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
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ที่
2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(ของสถานที่ที่จะ
บ้าน
ขออนุญาต และ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการ
พิจารณาใน
เอกสาร ตามแต่
ละกรณีดังต่อไปนี้
-ผู้ขอรับอนุญาต
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
-ผู้รับการแต่งตั้ง
จากนิติบุคคลให้
เป็นผู้ดาเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บุคคล)
-ผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบุคคล ที่
เป็นผู้ลงนาม
แต่งตั้งผู้ดาเนิน
กิจการ(กรณีนิติ
บุคคล)
-ผู้รับมอบอานาจ
ให้ดาเนินการแทน
(กรณีที่ทาหนังสือ
มอบอานาจให้ทา
การแทน)
-ผู้มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน
(กรณีที่ทาหนังสือ
มอบอานาจให้ทา
การแทน)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
-ผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่ฯ หรือ ผู้ให้
เช่าสถานที่ฯ
(แล้วแต่กรณี)
-ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ
กรณีที่ผู้ดาเนิน
กิจการเป็นบุคคล
ต่างด้าว ให้ใช้
หลักฐาน ดังนี้แทน
๑ สาเนาหนังสือ
เดินทาง
(passport) พร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
๒ สาเนาหนังสือ
ขออนุญาตทางาน
ที่ออกโดย
กระทรวงแรงงานฯ
พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) แบบคาขอ
1
0
ฉบับ
อนุญาตขายยา
แผนปัจจุบัน
(แบบ ข.ย.1)
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ที่
2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
รูปถ่ายสี พื้นหลัง 3
0
ฉบับ
เรียบ หน้าตรง
ใบหน้าชัดเจน ไม่
ยิ้ม ไม่สวมหมวก
หรือแว่นดา ของผู้
ขออนุญาต ขนาด
3x4 เซนติเมตร
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6
เดือน (อัดด้วย
กระดาษโฟโต้
ไม่ใช่ปริ้นท์สีจาก
เครื่องพิมพ์)
ใบรับรองแพทย์ 1
0
ฉบับ
ของผู้ขออนุญาต
/ ผู้ดาเนินกิจการ
(กรณีนิติบุคคล)
และ ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ

หมายเหตุ
-

(ระบุการตรวจโรค
ต้องห้ามตาม
ประกาศฯ ได้แก่
โรคเรื้อน วัณโรค
ในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างใน
ระยะปรากฏ
อาการเป็นที่
รังเกียจแก่สังคม
โรคติดยาเสพติดให้
โทษอย่างร้ายแรง
และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง) และอายุ
ของใบรับรอง
แพทย์ไม่เกิน 3
เดือน ณ วันที่มา
ยื่นคาขอ)
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ที่
4)

5)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เอกสารแสดง
0
1
ฉบับ
หลักทรัพย์ (กรณี
บุคคลธรรมดา
เป็นผู้ขออนุญาต
ฯ)

เอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ใน
สถานที่ขายยา

-

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ตัวอย่าง เช่น
"สาเนาสมุดบัญชี
เงินฝาก" ที่เป็น
ปัจจุบัน พร้อมนา
สมุดเงินฝากตัวจริง
มาแสดง โดยมีเงิน
ในบัญชีตั้งแต่
10,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน)ขึ้น
ไป พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
หรือ "สาเนาโฉนด
ที่ดิน" ที่ไม่ติด
ภาระผูกพัน และ
ระบุชื่อในโฉนด
เป็นชื่อผู้ขอ
อนุญาต พร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
(ได้แก่
1. สาเนาทะเบียน
บ้านของสถานที่
ขายยาที่ระบุชื่อ
เจ้าบ้าน หรือ ผู้ยื่น
ขอทะเบียนบ้าน
เป็นชื่อผู้ขอ
อนุญาต
หรือ
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
2. หนังสือยินยอม
ให้ใช้สถานที่ โดย
มี
2.1 หลักฐาน
แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ให้ความ
ยินยอมและผู้ขอ
อนุญาต(ต้องเป็น
เครือญาติกัน หรือ
มีนามสกุลเดียวกัน
(ระบุ
ความสัมพันธ์))
2.2 เอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ใน
สถานที่ขายยาของ
ผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่
2.3 สาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้
ยินยอมให้ใช้
สถานที่
2.4 สาเนา
บัตรประชาชนของ
ผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่
หรือ
3. สัญญาเช่า
ประกอบด้วย
3.1 สาเนา
สัญญาเช่า (ระบุที่
อยู่ของ สถานที่ที่
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

6)

สัญญาระหว่าง
ผู้รับอนุญาต และ
ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ

3

0

ชุด

7)

คารับรองของผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการ
(แบบ ข.ย.14
หน้า 1-3)

1

0

ชุด

-

หมายเหตุ
ให้เช่าครบถ้วน
ชัดเจนในสัญญา)
3.2 เอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ใน
สถานทีข่ ายยาของ
ผู้ให้เช่า
3.3 สาเนา
ทะเบียนบ้านของ
ผู้ให้เช่า
3.4 สาเนา
บัตรประชาชนของ
ผู้ให้เช่า)
(ตามแบบฟอร์มที่
อย.กาหนด โดยผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการ
ต้องมาแสดงตน
และลงนามต่อหน้า
พนักงานเจ้าหน้าที่
ทั้ง 3 ชุด โดยเมื่อ
ลงนามแล้ว
เจ้าหน้าที่จะคืนให้
2 ชุด (สาหรับผู้รับ
อนุญาตเก็บไว้ 1
ชุด และผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการเก็บไว้ 1
ชุด ))
(ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการต้องมา
แสดงตน และลง
นามต่อหน้า
พนักงาน
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

8)

สาเนาใบประกอบ วิชาชีพเภสัช
กรรม พร้อมการ
รับรองสาเนา
ถูกต้อง

1

1

ฉบับ

9)

หลักฐานแสดงว่า เภสัชกรผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการเป็นผู้มี
ความรู้
ความสามารถใน
การให้บริการทาง
เภสัชกรรมชุมชน
และกฎหมายด้าน
ยา

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่)
(กรณีมีการเปลี่ยน
ชื่อ นามสกุล คา
นาหน้าชื่อ จะต้อง
มีการแก้ไขในใบ
ประกอบวิชาชีพฯ
หรือ แนบ
หลักฐานขอแก้ไข
จากสภาเภสัช
กรรม (เช่น
หลักฐานการชาระ
ค่าธรรมเนียมเพื่อ
ขอแก้ไข))
(เช่น หลักฐาน
แสดงการมีหน่วย
กิตการศึกษา
ต่อเนื่องทางเภสัช
ศาสตร์ ด้านเภสัช
กรรมชุมชนหรือ
กฎหมายด้านยา
อย่างน้อย 5 หน่วย
กิต(ในช่วง 3 ปี
ย้อนหลังจากวันที่
มายื่นคาขอ) หรือ
หลักฐานการผ่าน
การเตรียมความ
พร้อมในการเป็นผู้
มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ฯ ในหลักสูตรที่
สภาเภสัชกรรม
รับรองฯ)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
10) หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ
บุคคล (เฉพาะ
การค้า
กรณีผู้ขออนุญาต
ฯเป็นนิติบุคคล)
ที่

11) หนังสือแต่งตั้งผู้ ดาเนินกิจการ (ใช้
เฉพาะกรณีนิติ
บุคคล)(ปิดอากร
แสตมป์ 30 บาท)

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ต้องระบุเลขที่ตั้ง
ของสถานที่ที่จะขอ
อนุญาตเป็น
สานักงานสาขา
หรือสานักงานใหญ่
ในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล /
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกให้
จะต้องมีอายุไม่เกิน
6 เดือนนับถึงวันที่
มายื่นคาขอฯ)
(การลงนามต้อง
สอดคล้องตามชื่อผู้
มีอานาจที่จะลง
นามตามที่ปรากฎ
ในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล พร้อม
แนบสาเนา
ทะเบียนบ้าน และ
สาเนาบัตร
ประชาชนของผู้
มอบอานาจ และ
ผู้รับมอบอานาจ
ด้วย กรณีที่เป็น
บุคคลต่างด้าวให้ใช้
สาเนาหนังสือ
เดินทาง
(Passport) และ
หนังสือการ
อนุญาตให้ทางานที่
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

12) หนังสือมอบ
อานาจให้ทาการ
แทน (ปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท)

1

13) แผนที่ทางไป
สถานที่ขอ
อนุญาต
14) แผนผังภายใน
สถานที่ขอ
อนุญาต พร้อม
ระบุขนาดและ
มาตราส่วน
15) รูปถ่ายตามแบบ
ภายถ่าย ที่
กาหนดแล้วแต่
กรณี

1

ฉบับ

1

ฉบับ

-

1

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตขายยาแผนปั จจุบัน
ค่ าธรรมเนียม 2,000 บาท
หมายเหตุ -

0

หน่วยนับ
เอกสาร

0

ฉบับ

ฉบับ

หมายเหตุ
ออกโดยกระทรวง
แรงงานฯ)
(เฉพาะกรณีที่ผู้ขอ
อนุญาต/
ผู้ดาเนินการ ไม่
สามารถเดินทางมา
ยื่นคาขออนุญาต
ด้วยตนเอง และ
มอบให้ผู้อื่นทาการ
แทน )

-
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
หมายเหตุ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 เบอร์โทรศัพท์ 0 5440 9199
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา
หมายเหตุ -ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.
พะเยา 56000 โทร 0-5444-9601 ต่อ 26788 หรือ สายด่วนศูนย์ดารงธรรม 1567
-ทางไปรษณีย์ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.
เมือง จ.พะเยา 56000 วงเล็บมุมซองว่า ศูนย์ดารงธรรม
- ทางอินเทอร์เน็ต www.phayao.go.th/au/pyocomplain/
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ - เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 หรือ สายด่วน 1111
- ทางไปรษณีย์ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
- ทางอินเทอร์เน็ต www.1111.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
สามารถดาวน์โหลดจาก http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/ser014.asp
19. หมายเหตุ
หากพบปัญหาในการใช้คู่มือ หรือลิงค์ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาแจ้ง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 5440 9144-7 ; E-mail : fdapv56@fda.moph.go.th

