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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบแทน และกำรขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตด้ ำนยำ ยำเสพติด
ให้ โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบแทน และการขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้ านยา ยาเสพติดให้ โทษใน
ประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 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)

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

4)

กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือ่ นไขเกี ่ยวกับการขออนุญาตผลิ ต นาเข้า ส่งออก จาหน่ายหรื อมี
ไว้ในครอบครองเพือ่ จาหน่ายซึ่งยาเสพติ ดให้โทษในประเภท 3 พ.ศ. 2553

5)

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

6)

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

7)

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

กฎกระทรวง เรื ่อง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตผลิ ต ขาย นาหรื อสัง่ เข้ามาในราชอาณาจักรเรื ่องยา
แผนโบราณ พ.ศ.2555

9)

กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั พ.ศ.2556

10) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือ่ นไขการผลิ ตยาแผนปัจจุบนั พ.ศ.2556
11) กฎกระทรวงฉบับที ่ 16 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
12) พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม
13) พระราชบัญญัติยาเสพติ ดให้โทษ พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม
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
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบแทน และการขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้ านยา
ยาเสพติดให้ โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรื อประเภท 4
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร (เฉพาะใบอนุญาตที่ออกให้ โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี)
: 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
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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
ผู้ประสงค์ยื่นคาขอใบแทนใบอนุญาต กรณีที่ได้ รับเดิมที่ถกู ทาลาย หรื อ ชารุด หรื อลบเลือนในสาระสาคัญ จะต้ องนา
ใบอนุญาตเดิมมาส่งคืน แต่หากเป็ นกรณ๊ การสูญหายจะต้ องมีหลักฐานเป็ นใบแจ้ งความมาประกอบด้ วย
กรณีการขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานที่ ได้ แก่ การขยายหรื อลดสถานที่ที่ได้ รับอนุญาต การย้ ายสถานที่เก็บยา
การย้ ายสถานที่ที่ได้ รับใบอนุญาต การเพิ่มหรื อลดสถานที่เก็บยา จะต้ องผ่านการตรวจสถานที่พร้ อมแนบหลักฐานการ
ตรวจสถานที่มากับคาขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
กรณีการขอเพิ่มหรื อลดหมวดยาที่ผลิตในใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบนั หรื อใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ จะต้ องผ่าน
การอนุมตั แิ บบแปลนสถานที่ผลิตฯจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการจัดเตรี ยมสถานที่ และปฏิบตั ใิ ห้
สอดคล้ องตามกฎกระทรวงฯ โดยแสดงหลักฐานเป็ นแบบแปลนฯที่ได้ รับอนุมตั ิ ผลการตรวจสถานที่ฯ (ว่ามีการสร้ างตาม
แบบแปลน และเหมาะสมที่จะเป็ นสถานที่ผลิตฯหรื อไม่ )
สาหรับการขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายการอื่นๆในใบอนุญาตให้ แนบเอกสาร หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการขอแก้ ไขนัน้
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)
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การตรวจสอบเอกสาร
2)

การพิจารณา
3)

การพิจารณา
4)

การลงนาม
5)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบ
10 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
อานาจ ยื่นคาขอฯ และ
ผู้บริโภคและเภสัช
เอกสารหลักฐานประกอบ
สาธารณสุข
การพิจารณาให้ ครบถ้ วน
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
30 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
ครบถ้ วนของเอกสาร
ผู้บริโภคและเภสัช
หลักฐาน
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
เจ้ าหน้ าที่ประเมินความ
7 วันทาการ -กลุม่ งานนิติการ โดยผ่านการ
ถูกต้ องและสอดคล้ องตาม
-กลุม่ งานคุ้มครอง ตรวจประเมิน
กฎหมายทังด้
้ านสถานที่
ผู้บริโภคและเภสัช สถานที่แล้ ว
และด้ านเอกสาร
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
จัดทาใบอนุญาต ฉบับจริง 1 วันทาการ กลุม่ งานคุ้มครอง
เพื่อเสนอลงนาม
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 1 วันทาการ นายแพทย์
อนุญาตหรื อไม่อนุญาต
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การแจ้ งผลพิจารณา

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
1 วันทาการ - งานการเงิน
กลุม่ งานบริหาร
-กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
พิจารณาและออกใบสัง่
ชาระค่าธรรมเนียม

6)

หมำยเหตุ

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

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบอนุญาตฉบับ
จริง ที่ประสงค์
จะขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง
ใบแจ้ งความ
(กรณีใบอนุญาต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

3)

4)

5)

6)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริงสูญ
หาย)
คาขอใบแทน
ใบอนุญาต/ย้ าย
สถานที่ผลิตยา
แผนปัจจุบนั
(แบบ ผ.ย.10)
คาขอใบแทน
ใบอนุญาต / ย้ าย
สถานที่ ขายยา
แผนปัจจุบนั ทุก
ประเภท (แบบ
ข.ย.16)
คาขอใบแทน
ใบอนุญาต / ย้ าย
สถานที่ / ย้ าย
สถานที่เก็บยา
ของใบอนุญาต
นาหรื อสัง่ ยาแผน
ปัจจุบนั เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ น.ย.10)
คาขอใบแทน
ใบอนุญาต/ย้ าย
สถานที่ ของ
ใบอนุญาต ผลิต
ขาย นาสัง่ ฯ ยา
แผนโบราณ
(แบบ ย.บ.14)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

คาขอใบแทน
ใบอนุญาต ของ
ใบอนุญาต ผลิต
ขาย นาเข้ า
7)
ส่งออก ยาเสพ
ติดให้ โทษใน
ประเภท 3 (แบบ
ย.ส.3-3)
คาขอใบแทน
ใบอนุญาต ของ
ใบอนุญาต ผลิต
8) วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4
(แบบ ผ.จ.4)
คาขอใบแทน
ใบอนุญาต ของ
ใบอนุญาต ขาย
9) วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4
(แบบ ข.จ.4)
คาขอใบแทน
ใบอนุญาต ของ
ใบอนุญาต ขาย
10) วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4 นอก
สถานที่ที่ระบุไว้

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

11)

12)

13)

14)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ในใบอนุญาต
(แบบ ขน.จ.3/
ขน.จ.6)
คาขอใบแทน
ใบอนุญาต ของ
ใบอนุญาต
นาเข้ าวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 3
หรื อประเภท 4
(แบบ น.จ.4)
คาขอใบแทน
ใบอนุญาต ของ
ใบอนุญาต
ส่งออกวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 3
หรื อประเภท 4
(แบบ ส.จ.5)
คาขอขยายหรื อ
ลดสถานที่ผลิต
ยาแผนปัจจุบนั
ย้ ายสถานที่เก็บ
ยา เพิ่มหมวดยา
ที่ผลิต (แบบ
ผ.ย.11)
คาขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตผลิต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

แนบแบบแปลนที่
ได้ รับอนุมตั ิด้วย
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ยาแผนปัจจุบนั
(แบบ ผ.ย.12)
คาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตขาย
15)
ยาแผนปัจจุบนั
(ทุกประเภท
ใบอนุญาต)
(แบบ ข.ย.17)
คาขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตนา
16)
หรื อสัง่ ยาแผน
ปัจจุบนั เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ น.ย.11)
คาขอ
เปลี่ยนแปลง
สถานที่ผลิตยา
ขยายหรื อลด
สถานที่ผลิตยา
17) แผนโบราณ ย้ าย
สถานที่เก็บยา
เพิ่มหมวดยาที่
ผลิต (แบบ
ย.บ.15)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

18)

19)

20)

21)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คาขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาต ผลิต
ขาย นาหรื อสัง่
ยาแผนโบราณ
เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ ย.บ.16)
คาขอย้ าย
เปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มสถานที่ผลิต
หรื อสถานที่เก็บ
วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4 (แบบ
ผ.จ.5)
คาขอย้ าย
เปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มสถานที่
ขายวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 3
หรื อประเภท 4
(แบบ ข.จ.5)
คาขอย้ าย
เปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มสถานที่
นาเข้ า ซึง่ วัตถุ
ออกฤทธิ์ใน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4 (แบบ
น.จ.5)
คาขอย้ าย
เปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มสถานที่
เก็บวัตถุออกฤทธิ์
22)
ในประเภท 3
หรื อประเภท 4
ที่จะส่งออก
(แบบ ส.จ.6)
รูปถ่ายสี พื ้นหลัง
เรี ยบ หน้ าตรง
ใบหน้ าชัดเจน
ไม่ยิ ้ม ไม่สวม
หมวกหรื อ
แว่นดาของผู้ขอ
23) อนุญาต ขนาด
3x4 เซนติเมตร
ถ่ายไว้ ไม่เกิน
6 เดือน (อัดด้ วย
กระดาษโฟโต้
ไม่ใช่ปริน้ ท์สีจาก
เครื่ องพิมพ์)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

3

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

เฉพาะกรณีที่ต้อง
มีการออก
ใบอนุญาตฯใบ
ใหม่ หรื อใบแทนฯ
หรื อกรณีที่มีการ
ขอเปลี่ยนแปลง
ผู้รับอนุญาต/
ผู้ดาเนินกิจการ
(กรณีนิติบคุ คล)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำตด้ ำนยำ (ผลิต ขำย นำสั่งฯ ยำแผนปั จจุบัน และยำแผนโบรำณ)
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
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ค่ ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำตผลิต นำเข้ ำ ส่ งออก จำหน่ ำยหรือมีไว้ ครอบครองเพื่อจำหน่ ำยซึ่งยำ
เสพติดให้ โทษในประเภท 3
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
3) ค่ ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำตผลิต นำเข้ ำ ส่ งออก ขำย ขำยนอกสถำนที่ท่ ีระบุไว้ ในใบอนุญำต ซึ่ง
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
4) ค่ ำธรรมเนียมกำรขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
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
การขอใบแทน และการขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้ านยา ยาเสพติดให้ โทษในประเภท 3 และวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรื อประเภท 4 ใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 10 วันทาการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ ได้ รับเอกสารที่
ครบถ้ วน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอานาจ ไม่นบั รวมเวลาปรับปรุง แก้ ไขสถานที่ ความไม่พร้ อมของผู้ประกอบการ
และชี ้แจงข้ อมูลของผู้ประกอบการ
วันที่พมิ พ์
09/07/2558
สถำนะ
รออนุมตั ิ โดยสานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
จัดทำโดย สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย
2)

