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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตผลิต นำเข้ ำ ส่ งออก ขำย ขำยนอกสถำนที่ท่ ีระบุไว้ ในใบอนุญำต ซึ่ง
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตผลิต นาเข้ า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ ในใบอนุญาต ซึง่ วัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 3 หรื อประเภท 4
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวง ฉบับที ่ 2 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวตั ถุทีอ่ อกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท
พ.ศ.2518
2)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 3 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวตั ถุทีอ่ อกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท
พ.ศ.2518

3)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่ 97 (พ.ศ.2539) เรื ่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตามความ
ใน พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท พ.ศ.2518

4)

พระราชบัญญัติวตั ถุทีอ่ อกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม

5)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 17 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติวตั ถุทีอ่ อกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท
พ.ศ.2518

6)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 4 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวตั ถุทีอ่ อกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท
พ.ศ.2518

7)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 5 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวตั ถุทีอ่ อกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท
พ.ศ.2518
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8)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 8 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวตั ถุทีอ่ อกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท
พ.ศ.2518

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: จังหวัดลพบุรี
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง กาหนด
ระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.๒๕๕๗
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
10 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตผลิต นาเข้ า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ ในใบอนุญาต ซึ่ง
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรื อประเภท 4
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร เฉพาะการขออนุญาตขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ ในใบอนุญาต ซึง่ วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรื อประเภท 4 เท่านัน้
: 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
ผู้ประสงค์ยื่นคาขอจะต้ องได้ รับใบอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั หรื อขายยาแผนปัจจุบนั หรื อใบอนุญาตนาหรื อสัง่ ยาแผน
ปัจจุบนั เข้ ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้ วยยา แล้ วแต่กรณี เสียก่อน จึงจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตผลิต
นาเข้ า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ ในใบอนุญาต ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรื อประเภท 4ได้
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
3) 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 าที่(งานใบอนุญาต)
ตรวจสอบข้ อมูล ประวัติ
เงื่อนไข และคุณสมบัตทิ ี่

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
6 วันทาการ สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

กฎหมายกาหนด ลงข้ อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์ และ
จัดทา ร่างใบอนุญาต พร้ อม
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง เสนอ ผู้
ซึง่ เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยามอบหมาย
พิจารณา
การพิจารณา

จัดทาใบอนุญาต ฉบับจริง
เพื่อเสนอ ลงนาม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เสนอผู้ซงึ่ เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและ
ยามอบหมาย ลงนาม

1 วันทาการ สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
1 วันทาการ สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

-

ลงผลการพิจารณาในระบบ 1 วันทาการ สานักงาน
คอมพิวเตอร์ แจ้ งผลการ
คณะกรรมการ
พิจารณา ออกใบสัง่ ชาระ
อาหารและยา
ค่าธรรมเนียม

-

3)

4)

5)

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 10 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 10 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน

1)

กรมกำรปกครอง

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำใน
เอกสำร ตำมแต่
ละกรณีดงั ต่อไปนี ้
ผู้ขอรับ
อนุญำต (กรณี
บุคคลธรรมดำ)
ผู้รับกำร
แต่งตังจำกนิ
้
ติ
บุคคลให้ เป็ นผู้
ดำเนินกิจกำร
(กรณีนิติบคุ คล)
ผู้มี
อำนำจลงนำมของ
นิตบิ คุ คล ที่เป็ นผู้
ลงนำมแต่งตังผู
้ ้
ดำเนินกิจกำร
(กรณีนิติบคุ คล)
ผู้รับมอบ
อำนำจให้
ดำเนินกำรแทน
(กรณีที่ทำหนังสือ
มอบอำนำจให้ ทำ
กำรแทน)
ผู้มอบ
อำนำจให้
ดำเนินกำรแทน
(กรณีที่ทำหนังสือ
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ที่

2)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
มอบอำนำจให้ ทำ
กำรแทน)
ผู้ยินยอม
ให้ ใช้ สถำนที่ฯ
หรื อ ผู้ให้ เช่ำ
สถำนที่ฯ (แล้ วแต่
กรณี)
ผู้มีหน้ ำที่
ปฏิบตั ิกำร
กรณีที่ผ้ ดู ำเนิน
กิจกำรเป็ นบุคคล
ต่ำงด้ ำว ให้ ใช้
หลักฐำน ดังนี ้
แทน
๑ สำเนำหนังสือ
เดินทำง
(passport) พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
๒ สำเนำหนังสือ
ขออนุญำตทำงำน
ที่ออกโดย
กระทรวงแรงงำนฯ
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
)
(ของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำใน
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
เอกสำร ตำมแต่
ละกรณีดงั ต่อไปนี ้
ผู้ขอรับ
อนุญำต (กรณี
บุคคลธรรมดำ)
ผู้รับกำร
แต่งตังจำกนิ
้
ติ
บุคคลให้ เป็ นผู้
ดำเนินกิจกำร
(กรณีนิติบคุ คล)
ผู้มี
อำนำจลงนำมของ
นิตบิ คุ คล ที่เป็ นผู้
ลงนำมแต่งตังผู
้ ้
ดำเนินกิจกำร
(กรณีนิติบคุ คล)
ผู้รับมอบ
อำนำจให้
ดำเนินกำรแทน
(กรณีที่ทำหนังสือ
มอบอำนำจให้ ทำ
กำรแทน)
ผู้มอบ
อำนำจให้
ดำเนินกำรแทน
(กรณีที่ทำหนังสือ
มอบอำนำจให้ ทำ
กำรแทน)
ผู้ยินยอม
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ให้ ใช้ สถำนที่ฯ
หรื อ ผู้ให้ เช่ำ
สถำนที่ฯ (แล้ วแต่
กรณี)
ผู้มีหน้ ำที่
ปฏิบตั ิกำร
กรณีที่ผ้ ดู ำเนิน
กิจกำรเป็ นบุคคล
ต่ำงด้ ำว ให้ ใช้
หลักฐำน ดังนี ้
แทน
๑ สำเนำหนังสือ
เดินทำง
(passport) พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
๒ สำเนำหนังสือ
ขออนุญำตทำงำน
ที่ออกโดย
กระทรวงแรงงำนฯ
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

สำเนำ
ใบอนุญำตผลิต

สำนักงำน
คณะกรรมกำร

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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ที่

2)

3)

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หรื อขำยยำแผน
ปัจจุบนั หรื อ
ใบอนุญำตนำ
หรื อสัง่ ยำแผน
ปัจจุบนั เข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร
ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยยำ แล้ วแต่
กรณี
คำขอรับ
ใบอนุญำตผลิต
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4 (แบบ
ผ.จ.1 และ แบบ
แนบท้ ำย ผ.จ.1)
คำขอรับ
ใบอนุญำตนำเข้ ำ
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4 ( แบบ
น.จ.1 )
คำขอรับ
ใบอนุญำต
ส่งออก วัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 3
หรื อประเภท 4 (
แบบ น.จ.1 )
คำขอรับ

อำหำรและยำ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

6)

7)

8)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบอนุญำตขำย
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4 ( แบบ
ข.จ.1 )
คำขอรับ
ใบอนุญำตขำย
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4 นอก
สถำนที่ที่ระบุไว้
ในใบอนุญำต (
แบบ ขน.จ.1 ,
ขน.จ.4)
รูปถ่ำยสี พื ้นหลัง เรี ยบ หน้ ำตรง
ใบหน้ ำชัดเจน ไม่
ยิ ้ม ไม่สวมหมวก
หรื อแว่นดำ ของ
ผู้ขออนุญำต
ขนำด 3x4
เซนติเมตร ถ่ำย
ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
(อัดด้ วย
กระดำษโฟโต้
ไม่ใช่ปริน้ ท์สีจำก
เครื่ องพิมพ์)
ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขออนุญำต

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

3

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ระบุกำรตรวจโรค
ต้ องห้ ำมตำม
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
/ ผู้ดำเนินกิจกำร
(กรณีนิติบคุ คล)
และผู้มีหน้ ำที่
ปฏิบตั ิกำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สำเนำใบ
ประกอบวิชำชีพ
เภสัชกรรม พร้ อม
กำรรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง

0

1

ฉบับ

คำรับรองของ
ผู้รับอนุญำตขำย

1

0

ฉบับ

9)

10)

หมำยเหตุ
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)
และอำยุของ
ใบรับรองแพทย์ไม่
เกิน 3 เดือน ณ
วันที่มำยื่นคำขอ)
(กรณีมีกำรเปลี่ยน
ชื่อ นำมสกุล คำ
นำหน้ ำชื่อ จะต้ อง
มีกำรแก้ ไขในใบ
ประกอบวิชำชีพฯ
หรื อ แนบ
หลักฐำนขอแก้ ไข
จำกสภำเภสัช
กรรม (เช่น
หลักฐำนกำรชำระ
ค่ำธรรมเนียมเพื่อ
ขอแก้ ไข))
-
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ที่

จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
เอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ซึง่ วัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 3
หรื อประเภท 4
และเภสัชกร
หนังสือรับรองนิติ 1
บุคคล (เฉพำะ
กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตฯเป็ นนิติ
บุคคล)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

0

ฉบับ

11)

หนังสือแต่งตังผู
้ ้ ดำเนินกิจกำร
(ใช้ เฉพำะกรณี
นิตบิ คุ คล)(ปิ ด
อำกรแสตมป์ 30
บำท)
12)

1

หมำยเหตุ

(ต้ องระบุเลขที่ตงั ้
ของสถำนที่ที่จะ
ขออนุญำตเป็ น
สำนักงำนสำขำ
หรื อสำนักงำน
ใหญ่ในหนังสือ
รับรองนิตบิ คุ คล /
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกให้
จะต้ องมีอำยุไม่
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
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หนังสือมอบ
อำนำจให้ ทำกำร
แทน (ปิ ดอำกร
แสตมป์ 10 บำท)

1

0

ฉบับ

แผนผังของ
สถำนที่ที่ขอ
อนุญำต ซึง่ แสดง
กำรสัดส่วนของ
14)
พื ้นที่จดั เก็บวัตถุ
ออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4

1

0

ฉบับ

13)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

หมำยเหตุ
บุคคลต่ำงด้ ำวให้
ใช้ สำเนำหนังสือ
เดินทำง
(Passport) และ
หนังสือกำร
อนุญำตให้ ทำงำน
ที่ออกโดย
กระทรวงแรงงำน
ฯ)
(เฉพำะกรณีที่ผ้ ขู อ
อนุญำต/
ผู้ดำเนินกำร ไม่
สำมำรถเดินทำง
มำยื่นคำขอ
อนุญำตด้ วย
ตนเอง และมอบ
ให้ ผ้ อู ื่นทำกำร
แทน)
-
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ค่ ำธรรมเนียม 5,000 บาท
หมำยเหตุ 2)

ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตนำเข้ ำซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
ค่ ำธรรมเนียม 5,000 บาท
หมำยเหตุ -

3)

ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตส่ งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ -

4)

ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ -

5)

ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 นอกสถำนที่ท่ รี ะบุไว้ ใบ
ใบอนุญำต
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์จดั การเรื่ องร้ องเรี ยนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 7354 – 55
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วน อ.ย. โทรศัพท์ กด 1556
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน E-mail อย. รับเรื่ องร้ องเรี ยน : 1556@fda.moph.go.th
หมายเหตุ -
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4)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

05/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
Songsak Vimolkittipong
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

