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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตขำยยำแผนปั จจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั พ.ศ.2556
2)

กฎกระทรวงฉบับที ่ 26 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

3)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่ 2 (พ.ศ.2522) เรื ่อง ระบุโรคที ่ตอ้ งห้ามเป็ นผูร้ ับอนุญาตเกี ่ยวกับยา

4)

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

5)

พ.ร.บ.ควบคุมเครื ่องดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

6)

พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม

7)

พ.ร.บ.วิ ชาชี พเภสัชกรรม พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม

8)

พระราชบัญญัติวิชาชี พการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: จังหวัดลพบุรี
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง กาหนด
ระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.2557
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
10 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
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จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร กรณีสถานที่ขายยาแผนปัจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์ตงอยู
ั ้ ใ่ นจังหวัดลพบุรี
: ติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
Center : OSSC) ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน
ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ประสงค์ยื่นคาขอต้ องจัดเตรี ยมสถานที่ และปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องตามกฎกระทรวงการขออนุญาต และการออก
ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั พ.ศ.2556 และ (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง การกาหนดเกี่ยวกับสถานที่
อุปกรณ์ และวิธีปฏิบตั ทิ างเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยยา พ.ศ......และต้ องผ่านการตรวจสถานที่ฯ และเภสัชกรที่จะเป็ นผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั กิ ารต้ องมาแสดงตนต่อพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ในวันที่ยื่นคาขอ
อายุของผู้ขออนุญาต/ผู้ดาเนินกิจการ ต้ องไม่ต่ากว่า 20 ปี บริบรู ณ์ และต้ องมิใช่บคุ คลต่างด้ าว เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการได้ ตามกฎหมาย
(สาหรับคนต่างด้ าวต้ องได้ รับใบอนุญาตสาหรับธุรกิจบัญชีสาม(14) และ(15) หรื อหนังสือรับรองตามมาตรา 11 หรื อ
มาตรา12 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ.2542 โดยแสดงใบอนุญาตสาหรับธุรกิจบัญชีสาม
หรื อหนังสือรับรองตามมาตรา 11 หรื อมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ.2542 เพื่อเป็ น
หลักฐาน)
ใบอนุญาตสิ ้นอายุ 31ธันวาคม ของปี ที่ออกใบอนุญาต
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หมายเหตุ
1) ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณา
ได้ โดยผู้รับบริการจะต้ องดาเนินการแก้ ไขหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติม
2)ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
4) ผู้ดาเนินกิจการ หรื อ ผู้รับมอบอานาจที่มายื่นคาขอฯ ต้ องสามารถให้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคาขอฯ ได้ อย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วน และมีอานาจตัดสินใจและลงนามได้ (กรณีไม่ใช่ผ้ ดู าเนินกิจการหรื อกรรมการผู้มีอานาจของนิติบคุ คลให้
มีหนังสือมอบอานาจให้ มีอานาจดาเนินการแทนแนบด้ วย)
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบ
อานาจ ยื่นคาขอฯ และ
เอกสารหลักฐานประกอบ
การพิจารณาให้ ครบถ้ วน

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ประเมินความ
ถูกต้ องและสอดคล้ องตาม
กฎหมายทังด้
้ านสถานที่
และด้ านเอกสาร

1)

2)

3)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
10 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
30 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
7 วันทาการ -กลุม่ งานนิติการ โดยผ่านการ
-กลุม่ งานคุ้มครอง ตรวจประเมิน
ผู้บริโภคและเภสัช สถานที่แล้ ว
สาธารณสุข

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
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ส่ วนงำน /
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
การพิจารณา
จัดทาใบอนุญาต ฉบับจริง 1 วันทาการ กลุม่ งานคุ้มครอง
เพื่อเสนอลงนาม
ผู้บริโภคและเภสัช
4)
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
การลงนาม
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 1 วันทาการ นายแพทย์
อนุญาตหรื อไม่อนุญาต
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
4)
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
การแจ้ งผลพิจารณา
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
1 วันทาการ - งานการเงิน
พิจารณาและออกใบสัง่
กลุม่ งานบริหาร
ชาระค่าธรรมเนียม
-กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
5)
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 10 วันทาการ
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน

1)

กรมกำรปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
ของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำใน
เอกสำร ตำมแต่
ละกรณีดงั ต่อไปนี ้
- ผู้ขอรับอนุญำต
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ)
- ผู้รับกำรแต่งตัง้
จำกนิติบคุ คลให้
เป็ นผู้ดำเนิน
กิจกำร (กรณีนิติ
บุคคล)
- ผู้มีอำนำจลง
นำมของนิตบิ คุ คล
ที่เป็ นผู้ลงนำม
แต่งตังผู
้ ้ ดำเนิน
กิจกำร (กรณีนิติ
บุคคล)
- ผู้รับมอบอำนำจ
ให้ ดำเนินกำรแทน
(กรณีที่ทำหนังสือ
มอบอำนำจให้ ทำ
กำรแทน)
- ผู้มอบอำนำจให้
ดำเนินกำรแทน
(กรณีที่ทำหนังสือ
มอบอำนำจให้ ทำ
กำรแทน)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน
2)

กรมกำรปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
- ผู้ยินยอมให้ ใช้
สถำนที่ฯ หรื อ
ผู้ให้ เช่ำสถำนที่ฯ
(แล้ วแต่กรณี)
- ผู้มีหน้ ำที่ปฏิบตั ิ
กำร กรณีที่ผ้ ู
ดำเนินกิจกำรเป็ น
บุคคลต่ำงด้ ำว
ให้ ใช้ หลักฐำน
ดังนี ้แทน
1. สาเนาหนังสือ
เดินทำง
(passport) พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
2. สำเนำหนังสือ
ขออนุญำตทำงำน
ที่ออกโดย
กระทรวงแรงงำนฯ
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ของสถำนที่ที่
ขอรับอนุญำต
และของผู้ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อ
ประกอบกำร
พิจำรณำใน
เอกสำร ตำมแต่
ละกรณีดงั ต่อไปนี ้
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
- ผู้ขอรับอนุญำต
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ)
- ผู้รับกำรแต่งตัง้
จำกนิติบคุ คลให้
เป็ นผู้ดำเนิน
กิจกำร (กรณีนิติ
บุคคล)
- ผู้มีอำนำจลง
นำมของนิตบิ คุ คล
ที่เป็ นผู้ลงนำม
แต่งตังผู
้ ้ ดำเนิน
กิจกำร (กรณีนิติ
บุคคล)
- ผู้รับมอบอำนำจ
ให้ ดำเนินกำรแทน
(กรณีที่ทำหนังสือ
มอบอำนำจให้ ทำ
กำรแทน)
- ผู้มอบอำนำจให้
ดำเนินกำรแทน
(กรณีที่ทำหนังสือ
มอบอำนำจให้ ทำ
กำรแทน)
- ผู้ยินยอมให้ ใช้
สถำนที่ฯ หรื อ
ผู้ให้ เช่ำสถำนที่ฯ
(แล้ วแต่กรณี)
- ผู้มีหน้ ำที่ปฏิบตั ิ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
กำร กรณีที่ผ้ ู
ดำเนินกิจกำรเป็ น
บุคคลต่ำงด้ ำว ให้
ใช้ หลักฐำน ดังนี ้
แทน
1. สำเนำหนังสือ
เดินทำง
(passport) พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
2. สำเนำหนังสือ
ขออนุญำตทำงำน
ที่ออกโดย
กระทรวงแรงงำนฯ
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอ
อนุญำตขำยยำ
แผนปัจจุบนั
เฉพำะยำบรรจุ
เสร็จสำหรับสัตว์
(แบบ ข.ย.3)
รูปถ่ำยสี พื ้นหลัง
เรี ยบ หน้ ำตรง
ใบหน้ ำชัดเจน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

3

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ไม่ยิ ้ม ไม่สวม
หมวกหรื อแว่น
ดำ ของผู้ขอ
อนุญำต ขนำด
3x4 เซนติเมตร
ถ่ำยไว้ ไม่เกิน
6 เดือน (อัดด้ วย
กระดำษโฟโต้
ไม่ใช่ปริน้ ท์สีจำก
เครื่ องพิมพ์)
ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขออนุญำต
/ ผู้ดำเนินกิจกำร
(กรณีนิติบคุ คล)
และผู้มีหน้ ำที่
ปฏิบตั ิกำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

1

1

ฉบับ

3)

4)

เอกสำรแสดง
หลักทรัพย์ (กรณี

หมำยเหตุ

ระบุกำรตรวจโรค
ต้ องห้ ำมตำม
ประกำศฯ ได้ แก่
โรคเรื อ้ น วัณโรค
ในระยะอันตรำย
โรคเท้ ำช้ ำงใน
ระยะปรำกฏ
อำกำรเป็ นที่
รังเกียจแก่สงั คม
โรคติดยำเสพติด
ให้ โทษอย่ำง
ร้ ำยแรง และโรค
พิษสุรำเรื อ้ รัง และ
อำยุของใบรับรอง
แพทย์ไม่เกิน
3 เดือน ณ วันที่
มำยื่นคำขอ
ตัวอย่ำง เช่น
"สำเนำสมุดบัญชี
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
บุคคลธรรมดำ
เป็ นผู้ขอ
อนุญำตฯ

เอกสำรแสดง
กรรมสิทธิ์ใน
สถำนที่ขำยยำ

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
เงินฝำก" ที่เป็ น
ปัจจุบนั พร้ อมนำ
สมุดเงินฝำกตัว
จริงมำแสดง โดย
มีเงินในบัญชี
ตังแต่
้ 10,000 บำท
(หนึง่ หมื่นบำท
ถ้ วน) ขึ ้นไป พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง หรื อ
"สำเนำโฉนดที่ดนิ "
ที่ไม่ตดิ ภำระ
ผูกพัน และระบุชื่อ
ในโฉนดเป็ นชื่อผู้
ขออนุญำต พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
ได้ แก่
1. สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของสถำนที่
ขำยยำที่ระบุชื่อ
เจ้ ำบ้ ำน หรื อ ผู้ยื่น
ขอทะเบียนบ้ ำน
เป็ นชื่อผู้ขอ
อนุญำต หรื อ
2. หนังสือยินยอม
ให้ ใช้ สถำนที่โดยมี
2.1 หลักฐำน
แสดงควำม
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
สัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้ให้ ควำมยินยอม
และผู้ขออนุญำต
(ต้ องเป็ นเครื อ
ญำติกนั หรื อมี
นำมสกุลเดียวกัน
(ระบุควำม
สัมพันธ์)
2.2 เอกสำรแสดง
กรรมสิทธิ์ใน
สถำนที่ขำยยำ
ของผู้ยินยอมให้ ใช้
สถำนที่
2.3 สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำนของ
ผู้ยินยอมให้ ใช้
สถำนที่
2.4 สำเนำบัตร
ประชำชนของผู้
ยินยอมให้ ใช้
สถำนที่ หรื อ
3. สัญญำเช่ำ
ประกอบด้ วย
3.1 สำเนำสัญญำ
เช่ำ (ระบุที่อยูข่ อง
สถำนที่ที่ให้ เช่ำ
ครบถ้ วนชัดเจนใน
สัญญำ)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สัญญำระหว่ำง
ผู้รับอนุญำต
และผู้มีหน้ ำที่
ปฏิบตั ิกำร

3

0

ฉบับ

คำรับรองของผู้มี
หน้ ำที่ปฏิบตั กิ ำร
และคำรับรอง
กำรปฏิบตั งิ ำน

1

0

ฉบับ

6)

7)

หมำยเหตุ
3.2 เอกสำรแสดง
กรรมสิทธิ์ใน
สถำนที่ขำยยำ
ของผู้ให้ เช่ำ
3.3 สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำนของ
ผู้ให้ เช่ำ
3.4 สำเนำบัตร
ประชำชนของ
ผู้ให้ เช่ำ
ตำมแบบฟอร์ มที่
อย.กำหนด โดยผู้
มีหน้ ำที่ปฏิบตั กิ ำร
ต้ องมำแสดงตน
และลงนำมต่อ
หน้ ำพนักงำน
เจ้ ำหน้ ำที่ทงั ้ 3 ชุด
โดยเมื่อลงนำม
แล้ วเจ้ ำหน้ ำที่จะ
คืนให้ 2 ชุด
(สำหรับผู้รับ
อนุญำตเก็บไว้
1ชุด และผู้มี
หน้ ำที่ปฏิบตั กิ ำร
เก็บไว้ 1 ชุด)
ผู้มีหน้ ำที่ปฏิบตั ิ
กำรต้ องมำแสดง
ตน และลงนำมต่อ
หน้ ำพนักงำน
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
จำกหน่วยงำน
(แบบ ข.ย.14 )

8)

9)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สำเนำใบ
ประกอบวิชำชีพ
เภสัชกรรม หรื อ
ใบประกอบ
วิชำชีพกำรสัตว
แพทย์ พร้ อมกำร
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง

1

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (เฉพำะ
กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตฯเป็ นนิติ
บุคคล)

1

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
เจ้ ำหน้ ำที่ / กรณีที่
ผู้ปฏิบตั ิกำรไม่มี
งำนประจำ ให้ ลง
นำมรับรองในท้ ำย
แบบ ข.ย.14 หน้ ำ
3 ระบุวำ่ ไม่มีงำน
ประจำ
กรณีมีกำรเปลี่ยน
ชื่อ นำมสกุล
คำนำหน้ ำชื่อ
จะต้ องมีกำรแก้ ไข
ในใบประกอบ
วิชำชีพฯ หรื อ
แนบหลักฐำนขอ
แก้ ไขจำกสภำ
วิชำชีพฯ (เช่น
หลักฐำนกำรชำระ
ค่ำธรรมเนียมเพื่อ
ขอแก้ ไข)
ต้ องระบุเลขที่ตงั ้
ของสถำนที่ที่จะ
ขออนุญำตเป็ น
สำนักงำนสำขำ
หรื อสำนักงำน
ใหญ่ในหนังสือ
รับรองนิตบิ คุ คล /
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกให้
จะต้ องมีอำยุไม่
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือแต่งตังผู
้ ้
ดำเนินกิจกำร
(ใช้ เฉพำะกรณี
นิตบิ คุ คล)(ติด
อำกรแสตมป์
30 บำท)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

10)

หนังสือมอบ
อำนำจให้ ทำกำร
แทน (ติดอำกร
11)
แสตมป์ 10 บำท)

หมำยเหตุ
เกิน 6 เดือนนับถึง
วันที่มำยื่นคำขอฯ
กำรลงนำมต้ อง
สอดคล้ องตำมชื่อ
ผู้มีอำนำจที่จะลง
นำมตำมที่ปรำกฎ
ในหนังสือรับรอง
นิตบิ คุ คล พร้ อม
แนบสำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน และ
สำเนำบัตร
ประชำชนของผู้
มอบอำนำจ และ
ผู้รับมอบอำนำจ
ด้ วย กรณีที่เป็ น
บุคคลต่ำงด้ ำวให้
ใช้ สำเนำหนังสือ
เดินทำง
(Passport) และ
หนังสือกำร
อนุญำตให้ ทำงำน
ที่ออกโดย
กระทรวงแรงงำนฯ
เฉพำะกรณีที่ผ้ ขู อ
อนุญำต/ผู้ดำเนิน
กำร ไม่สำมำรถ
เดินทำงมำยื่นคำ
ขออนุญำตด้ วย
ตนเอง และมอบ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

รูปถ่ำย และ
แผนผังของ
12)
สถำนที่ที่ขอ
อนุญำต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ชุด

หมำยเหตุ
ให้ ผ้ อู ื่นทำกำร
แทน
ตำมแบบภำพถ่ำย
ที่กำหนด

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยยำแผนปั จจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ (ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอไปชาระค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน กลุม่ งานบริหาร เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้ ว
นาใบเสร็จรับเงินมารับใบอนุญาตที่ศนู ย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็ จ)
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
หมำยเหตุ (โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
โทรสาร 036 412 515)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วน 036 424 773
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
การขออนุญาตขายยาแผนปั จจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์ ใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 10 วันทาการ โดยเริ่มนับ
ระยะเวลาตังแต่
้ ได้ รับเอกสารที่ครบถ้ วน จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้มีอานาจ ไม่นบั รวมเวลาปรับปรุงแก้ ไขสถานที่
ขายยา ความไม่พร้ อมของผู้ประกอบการ และชี ้แจงข้ อมูลของผู้ประกอบการ
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วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

08/07/2558
รออนุมตั ิ โดยสานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

