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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใชในสถานพยาบาล
(กรณีสถานพยาบาลเอกชน)
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่งึ วัตถุออกฤทธิ์เพื่อใชในสถานพยาบาล
(กรณีสถานพยาบาลเอกชน)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2528 (ฉบับที่
3) พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543
2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัตราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 3 วันทําการ
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยขนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใชใน
สถานพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเอกชน) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 10 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 โทรศัพท 0
5389 4742 ตอ 11 ถึง 13 โทรสาร 0 5389 4379/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
09:00 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ใหบริการ สําหรับผูขออนุญาตที่มีสถานที่ตั้งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร:
กองควบคุมวัตถุเสพติด ชั้น 5 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข จ.นนทบุรี โทร 0 2590 7345/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
09:00 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (สําหรับผูขออนุญาตที่มีสถานที่ตั้งในจังหวัดอื่น ใหยื่นคําขอ ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานที่ตั้ง
นั้นตั้งอยู)
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3)

สถานที่ใหบริการ สําหรับผูขออนุญาตที่มีสถานที่ตั้งกรุงเทพมหานคร:เรียน ผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร.0 2590 7345/ไปรษณีย
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (สําหรับผูขออนุญาตที่มีสถานประกอบการในจังหวัดอื่น ใหยื่น ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแหง
ทองที่ที่สถานที่ทําการของผูขออนุญาตนั้นตั้งอยู)

11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูมีสิทธิ์ยื่นคําขอ: ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย ซึ่งไดรับอนุญาตใหจัดตั้งสถานพยาบาล
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของคําขอ
และเอกสารประกอบคําขอ
ออกเลขรับคําขอหากคําขอ
และเอกสารประกอบคําขอ
ครบถวนถูกตอง
เจาหนาที่พิจารณาความ
เหมาะสมและดําเนินการ
ออกใบอนุญาตฯ เสนอผู
อนุญาต

1 ชั่วโมง

2 วันทําการ

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูอนุญาตพิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาต และลงนาม
ในใบอนุญาตฯ หรือหนังสือ
แจงไมอนุญาต

3 ชั่วโมง

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

-

-

เจาหนาที่แจงผลพิจารณาให 3 ชั่วโมง
ผูขออนุญาตฯ ทราบ และรับ
ใบอนุญาต หรือหนังสือแจง
ไมอนุญาต

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ

-
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13. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 5 วันทําการ
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1) สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
บานของผูดําเนิน
กิจการ
2) สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
ประจําตัว
ประชาชน ของผู
ดําเนินกิจการ
3) สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
บาน ของ
สถานพยาบาล
4) สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
บานของ
สํานักงานใหญ (ที่
อยูในหนังสือจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) แบบคําขอรับ
สํานักงาน
1
0
ใบอนุญาตใหมีไว สาธารณสุขจังหวัด
ในครอบครอง
เชียงใหม
หรือใชประโยชน
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
(แบบ ค.จ.1)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-
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ที่
2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
รูปถายผูดําเนิน
กิจการ ขนาด
3x4 เซนติเมตร
จํานวน 3 รูป
(ถายไวไมเกิน 6
เดือน)
สําเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม/
ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม/
ประกอบการ
บําบัดโรคสัตว
ของผูดําเนิน
กิจการ
สําเนาใบอนุญาต
ใหประกอบ
กิจการ
สถานพยาบาล
(ส.พ.7)
สําเนาหลักฐาน
การชําระ
คาธรรมเนียมการ
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล
(ส.พ.12) ในป
ปจจุบัน
สําเนาใบอนุญาต
ใหดําเนินการ
สถานพยาบาล
(ส.พ.19) ที่ตอ
อายุในปปจจุบัน
แลว และลง
ลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตอง

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
3
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

-

0

1

ฉบับ

-

สํานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

1

ฉบับ

-

สํานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

1

ฉบับ

-

สํานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

1

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
7) สําเนาหนังสือ
รับรองที่ออกโดย
สํานักงาน
ทะเบียนหุนสวน
บริษัท กรม
พัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวง
พาณิชย (ลาสุดไม
เกิน 6 เดือน)
8) หนังสือมอบ
อํานาจใหเปนผู
ดําเนินกิจการใน
ใบอนุญาต
9) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน ของผู
มอบอํานาจ(ใน
กรณีนิติบุคคลซึ่ง
ตองมีการมอบ
อํานาจและ
แตงตั้งผูดําเนิน
กิจการ)
10) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน ของ
ผูรับมอบอํานาจ
(ในกรณีนิติบุคคล
ซึ่งตองมีการมอบ
อํานาจและ
แตงตั้งผูดําเนิน
กิจการ)
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
การคา

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

สํานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
11) หนังสือมอบ
อํานาจใหผูอื่นมา
ยื่นเอกสาร
เกี่ยวกับ
ใบอนุญาตฯ วัตถุ
เสพติด
12) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน ของผู
มอบอํานาจ
13) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน ของ
ผูรับมอบอํานาจ
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สํานักงาน
1
0
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

15. คาธรรมเนียม
1) ใบอนุญาต
คาธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ (ชองทางการชําระคาธรรมเนียม ชําระคาธรรมเนียมที่หองการเงิน ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service Center:OSSC) ตั้งแตเวลา 8.30-15.00 น. โดยมีระยะเวลาที่ใชในการชําระคาธรรมเนียม 15
นาที)
16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
หมายเหตุ (10 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 0 5389 4742 ตอ 11 ถึง 13
โทรสาร 0 5389 4379)
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปราบการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน สายดวน 1556
หมายเหตุ 4) ชองทางการรองเรียน โทรศัพทหมายเลข 0 2590 7354-55
หมายเหตุ –
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5)
6)
7)

ชองทางการรองเรียน โทรสาร 0 2590 1556
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน E-mail: 1556@fda.moph.go.th
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน 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
1)
แบบค.จ.1 และตัวอยางการกรอกเอกสาร
18. หมายเหตุ
กรุณาเตรียมเอกสารตามใบตรวจรับเอกสารประกอบคําขอฯ ใหครบถวน และถูกตองกอนการยื่นขอรับอนุญาต หากเอกสาร
เปนสําเนา ใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
เวลาดําเนินการ ไมรวมเวลาทีผ่ รู ับบริการใชในการชําระคาธรรมเนียมและมารับใบอนุญาต

