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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:

1)

พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และฉบับแกไขเพิ่มเติม

2)

กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

3)

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

4)

กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

5)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522) เรื่อง ระบุโรคที่ตองหามเปนผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยา

6)

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กําหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.2557
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ

10วันทําการ

9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการกรณีสถานที่นําเขาตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม : ติดตอ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 0-5389-4742 ตอ 11 ถึง 13 โทรสาร 0-5389-4379
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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ผูประสงคยื่นคําขอตองจัดเตรียมสถานที่ และปฏิบัติใหสอดคลองตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2525) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และผานการตรวจสถานที่ฯ.และเภสัชกรที่จะเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตองมา
แสดงตนตอพนักงานเจาหนาที่ในวันที่ยื่นคําขอ
อายุของผูขออนุญาต/ผูดําเนินกิจการ ตองไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และตองมิใชบุคคลตางดาว เวนแตไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการไดตามกฎหมาย
(สําหรับคนตางดาวตองไดรับใบอนุญาตสําหรับธุรกิจบัญชีสาม(14) และ(15) หรือหนังสือรับรองตามมาตรา 11
หรือมาตรา12 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 โดยแสดงใบอนุญาตสําหรับธุรกิจบัญชีสาม
หรือหนังสือรับรองตามมาตรา 11 หรือมาตรา 12 แหง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 เพื่อเปน
หลักฐาน)
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 31ธันวาคม ของปที่ออกใบอนุญาต
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

(1) ผูยื่นคําขอ ยื่นคําขอ
อนุญาต
(2) เจาหนาที่พิจารณา
เอกสารใหถูกตอง ครบถวน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

30 นาที

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

(กรณีคําขอไม
ถูกตองหรือ
เอกสารไมครบถวน
เจาหนาที่แจงผูยื่น
คําขอแกไขหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมได
ในขณะนั้น หากผู
ยื่นคําขอไม
สามารถแกไขหรือ
ยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม
ไดในขณะนั้น ใหผู
ยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข
ขอบกพรองภายใน
เวลาที่กําหนด แลว
นํามายื่นตอ
เจาหนาที่ตาม
รายชื่อที่ระบุในคํา
ขอ)

2)

การพิจารณา

(1) พิจารณาคําขอและ

5 วันทําการ

สํานักงาน

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

เอกสารประกอบ
(2) นัดหมายเพื่อตรวจ
ประเมินสถานที่
(3) ตรวจประเมินความ
ถูกตองและสอดคลองตาม
กฎหมายทั้งดานสถานที่และ
เอกสาร
(4) สรุปผลการประเมินและ
เสนอออกใบอนุญาต
3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา
อนุญาต

2 วันทําการ

4)

-

เจาหนาที่แจงผลการ
30 นาที
พิจารณาและออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียม

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

-

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วันทําการ
13. งานบริการนี้ผา นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 7 วัน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบคําขอ
สํานักงาน
อนุญาตนําหรือสั่ง คณะกรรมการ
ยาแผนปจจุบัน อาหารและยา
เขามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ น.ย.1)

1

0

ฉบับ

กรณีผูยื่นคําขอ
เปนนิตบิ ุคคลผู
ดําเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอฯ

2)

รูปถายผูขอ
อนุญาต/ผูดําเนิน
กิจการขนาด 3x4
ซม. (ขนาด 1 นิ้ว)
รูปสีถายไมเกิน 6
เดือนพรอมเขียน
ชื่อ-นามสกุลและ
ชื่อนิติบุคคลตัว
บรรจงดานหลัง
รูปถาย

3

0

ฉบับ

-

3)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล (เฉพาะ
การคา
กรณีผูขออนุญาต
ฯเปนนิติบุคคล)

0

1

ฉบับ

(ตองระบุเลขที่ตั้ง
ของสถานที่ที่จะขอ
อนุญาตเปน
สํานักงานสาขา
หรือสํานักงานใหญ
ในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล /
เอกสารคัดสําเนา
มาไมเกิน 6 เดือน
รับรองสําเนา
ถูกตอง
ประทับตรานิติ
บุคคล (กรณีระบุไว
ในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล))

4)

หนังสือแตงตั้งผู

0

1

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป

-
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ที่

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ดําเนินกิจการ
(ใชเฉพาะกรณีนิติ
บุคคล)

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบาน

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
30 บาทตอผู
ดําเนินกิจการ 1
คนอาจตอง
ประทับตราของ
บริษัทดวยในกรณี
ที่ระบุไวในหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียน)

1

ชุด

(1. ของผูขอ
อนุญาต (กรณี
บุคคลธรรมดา)
ของกรรมการผูมี
อํานาจลงนามของ
นิติบุคคลและผู
ดําเนินกิจการ
(กรณีนติ ิบุคคล)
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
2. กรณีเปนคน
ตางชาติหรือคน
ตางดาวเตรียม
เอกสารเพิ่มเติม สําเนาหนังสือ
เดินทาง
(Passport) หรือ
ใบสําคัญประจําตัว
คนตางดาว (ที่ยัง
ไมหมดอายุ) สําเนาใบอนุญาต
การทํางาน (work
permit) - สําเนา
ทะเบียนที่ระบุ
สถานที่ทํางานตรง
ตาม work
permit)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

6)

ใบรับรองแพทย ของผูขออนุญาต
/ ผูดําเนินกิจการ
(กรณีนติ ิบุคคล)
และผูมีหนาที่
ปฏิบัติการ

1

0

ฉบับ

(ระบุการตรวจโรค
ตองหามตาม
ประกาศฯ ไดแก
โรคเรื้อน วัณโรค
ในระยะอันตราย
โรคเทาชางใน
ระยะปรากฏ
อาการเปนที่
รังเกียจแกสังคม
โรคติดยาเสพติดให
โทษอยางรายแรง
และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง) และอายุ
ของใบรับรอง
แพทยไมเกิน 3
เดือน ณ วันที่มา
ยื่นคําขอ)

7)

เอกสารแสดง
หลักทรัพย (กรณี
บุคคลธรรมดา
เปนผูขออนุญาต
ฯ)

0

1

ฉบับ

(ตัวอยาง เชน
"สําเนาสมุดบัญชี
เงินฝาก" ที่เปน
ปจจุบัน พรอมนํา
สมุดเงินฝากตัวจริง
มาแสดง โดยมีเงิน
ในบัญชีตั้งแต
10,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นบาทถวน)ขึ้น
ไป พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง หรือ
"สําเนาโฉนดที่ดิน"
ที่ไมติดภาระผูกพัน
และระบุชื่อใน
โฉนดเปนชื่อผูขอ
อนุญาต พรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

8)

สําเนาทะเบียน
บานสถานที่
นําเขา สถานที่
เก็บยา

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

9)

หนังสือยินยอมให กรมการปกครอง
ใชสถานที่/สําเนา
หนังสือสัญญาเชา

0

1

ชุด

(กรณีมีสถานที่
นําเขา สถานที่เก็บ
ยาไมใชสถานที่
ของผูขออนุญาต
กรณีผูยินยอม/ผูให
เชาเปนบุคคล
ธรรมดาใหแนบ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บาน
กรณีผูยินยอม/ผูให
เชาเปนนิติบุคคล
ใหแนบสําเนา
หนังสือการจด
ทะเบียนนิติบุคล
เพิ่มเติม)

0

1

ฉบับ

(กรณีสถานที่ไมใช
สถานที่ของผูขอ
อนุญาตใหแนบ
เอกสารแสดงความ
เปนเจาของสถานที่
ของผูยินยอมหรือ
ผูใหเชาเชนสําเนา
ทะเบียนบาน (เปน
เจาบาน) หรือ
สําเนาโฉนด (เปนผู
มีกรรมสิทธิ)์ เปน
ตน)

10) เอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ใน
สถานที่ฯ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

11) สัญญาระหวาง
ผูรับอนุญาต และ
ผูมีหนาที่
ปฏิบัติการ

3

0

ฉบับ

(ตามแบบฟอรมที่
อย.กําหนด โดยผูมี
หนาที่ปฏิบัติการ
ตองมาแสดงตน
และลงนามตอหนา
พนักงานเจาหนาที่
ทั้ง 3 ชุด โดยเมื่อ
ลงนามแลว
เจาหนาที่จะคืนให
2 ชุด (สําหรับผูรับ
อนุญาตเก็บไว 1
ชุด และผูมีหนาที่
ปฏิบัติการเก็บไว 1
ชุด ))

12) คํารับรองของผูมี หนาที่ปฏิบัติการ
(แบบ น.ย.7)
และผูมีหนาที่
ปฏิบัติการตองมา
แสดงตน และลง
นามตอหนา
พนักงาน
เจาหนาที่

1

0

ฉบับ

-

13) สําเนาใบประกอบ วิชาชีพเภสัช
กรรม พรอมการ
รับรองสําเนา
ถูกตอง

1

1

ฉบับ

(กรณีมีการเปลี่ยน
ชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาชื่อ จะตอง
มีการแกไขในใบ
ประกอบวิชาชีพฯ
หรือ แนบหลักฐาน
ขอแกไขจากสภา
เภสัชกรรม (เชน
หลักฐานการชําระ
คาธรรมเนียมเพื่อ
ขอแกไข))
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

14) แผนที่ แผนผังที่ ระบุมาตราสวน
ชัดเจน และรูป
ถายของสถานที่ที่
ขออนุญาต

1

0

ชุด

(ตามแบบภาพถาย
ที่กําหนด)

15) หนังสือมอบ
อํานาจใหทําการ
แทน

1

0

ฉบับ

(เฉพาะกรณีที่ผูขอ
อนุญาต/
ผูดําเนินการไม
ไดมาดําเนินการ
ดวยตนเองแนบ
สําเนาทะเบียน
บานบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู
ดําเนินกิจการและ
ผูรับมอบอํานาจติด
อากรแสตมป 10
บาท)

-

15. คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร
คาธรรมเนียม10,000 บาท
หมายเหตุ (ชําระคาธรรมเนียมที่หองการเงิน เวลา 08.30-11.30 น และเวลา 13.00-16.00 น.)
16. ชองทางการรองเรียน
1)

ชองทางการรองเรียนกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม โทรศัพท: 0 5389 4742/โทรสาร 0 5389 4379

2)

ชองทางการรองเรียนศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท 0 2590 7354 – 55-

3)

ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
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ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
18. หมายเหตุ
1.กรุณาเตรียมเอกสารใหครบถวนและถูกตองกอนการยื่นขอรับอนุญาตหากเอกสารเปนสําเนาใหลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
2. ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถ
พิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูรบั บริการจะตอง
ดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกมิเชนนั้นจะถือวาผูรบั บริการละทิ้งคําขอ
3. ผูดําเนินกิจการหรือผูรับมอบอํานาจที่มายื่นคําขอฯตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคําขอฯไดอยาง
ถูกตองครบถวนและมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจ
ของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจใหมีอํานาจดําเนินการแทนแนบดวย)
4. การนับระยะเวลาเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตไดรบั เอกสารที่ครบถวนจนถึงพิจารณาแลวเสร็จและบันทึกขอมูลการ
อนุญาตในระบบสารสนเทศไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารหรือชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ

