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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตจ าหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตจ าหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจ าหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต นําเข้า  ส่งออก จําหน่ายหรือมีไว้
ครองครองเพื่อจําหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 3 พ.ศ.2553 

2) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด พ.ศ.2547 
3) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 
4) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดเอกสารประกอบแบบคําขอรับใบอนญาต ใบอนุญาต 

คําขอต่ออายุใบอนุญาต ใบแทน ยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 3 
5) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คําขอต่ออายุ

ใบอนุญาต คําขอรับใบแทนใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 

6) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
  7)    คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 112 /2547  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2547 เรื่อง มอบอํานาจ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ 2.3 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522   
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  เรื่อง  ก าหนด 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.2557  

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 5 วันท าการ 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0.1  
 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 1  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตจ าหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจ าหน่าย   ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน

ประเภท 3  
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11. ช่องทางการให้บริการ  
 สถานท่ีให้บริการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  

31 ถนนยุทธดําเนิน  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้ประสงค์ยื่นค าขอจะต้องได้รับใบอนุญาตผลิตหรือขายยาแผนปัจจุบัน หรือใบอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยา แล้วแต่กรณี เสียก่อน จึงจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 
หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจ าหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ได้   ให้ตรวจสอบเอกสารส าหรับยื่นค าขอฯตามแบบ
ตรวจสอบค าขอฯ (Self Assessment Report) ให้ครบถ้วนถูกต้องในทุกรายการและลงนามรับรอง 
กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบตรวจสอบเอกสารค าขอฯ ให้ยื่นแก้ไขหรือแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน 
7 วันท าการ หากเกินระยะเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะคืนค าขอดังกล่าว 
ผู้ด าเนินกิจการหรือผู้รับมอบอ านาจที่มาย่ืนค าขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค าขอฯ ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และมีอ านาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจ
ของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอ านาจให้มีอ านาจด าเนินการแทนแนบด้วย) 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบ
อ านาจ ยื่นเอกสารที่
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจ
เอกสารตาม Checklist และ 
Self Assessment Report 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

(ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที(่งานใบอนุญาต)   
1) ตรวจสอบข้อมูล ประวัติ 
เงื่อนไข และคุณสมบัติที่
กฎหมายก าหนด 
2) ลงข้อมูลในระบบคอม 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พิวเตอร์ และจัดท าร่าง
ใบอนุญาต พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

3) 
การพิจารณา 
 

จัดท าใบอนุญาต ฉบับจริง 
เพื่อเสนอ ลงนาม 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

4) 
การลงนาม 
 

เสนอผู้ซึ่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมายลงนาม 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

5) 

- 
 

ลงผลการพิจารณาในระบบ
คอมพิวเตอร์ แจ้งผลการ
พิจารณา ออกใบสั่งช าระ
ค่าธรรมเนียม 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 5 วันท าการ 
14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 10 วันท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ (ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประกอบการ
พิจารณาใน
เอกสาร  ตามแต่
ละกรณีดังต่อไปนี ้
-ผู้ขอรับอนุญาต 
(กรณีบุคคล
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ธรรมดา) 
-ผู้รับการแต่งตั้ง
จากนิติบุคคลให้
เป็นผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) 
-ผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบุคคล ที่
เป็นผู้ลงนาม
แต่งตั้งผู้ด าเนิน
กิจการ(กรณีนิติ
บุคคล) 
-ผู้รับมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการแทน
(กรณีที่ท าหนังสือ
มอบอ านาจให้ท า
การแทน) 
-ผู้มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน
(กรณีที่ท าหนังสือ
มอบอ านาจให้ท า
การแทน) 
-ผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่ฯ หรือ 
ผู้ให้เช่าสถานที่ฯ 
(แล้วแต่กรณี) 
-ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ 
กรณีที่ผู้ด าเนิน
กิจการเป็นบุคคล
ต่างด้าว ให้ใช้
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หลักฐาน ดังนี้
แทน 
1 ส าเนาหนังสือ
เดินทาง
(passport) พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
2 ส าเนาหนังสือ
ขออนุญาตท างาน
ที่ออกโดย
กระทรวงแรงงาน
ฯพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ (ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประกอบการ
พิจารณาใน
เอกสาร  ตามแต่
ละกรณีดังต่อไปนี ้
-ผู้ขอรับอนุญาต 
(กรณีบุคคล
ธรรมดา) 
-ผู้รับการแต่งตั้ง
จากนิติบุคคลให้
เป็นผู้ด าเนิน
กิจการ (กรณีนิติ
บุคคล) 
-ผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบุคคล ที่
เป็นผู้ลงนาม
แต่งตั้งผู้ด าเนิน
กิจการ(กรณีนิติ
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บุคคล) 
-ผู้รับมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการแทน
(กรณีที่ท าหนังสือ
มอบอ านาจให้ท า
การแทน) 
-ผู้มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน
(กรณีที่ท าหนังสือ
มอบอ านาจให้ท า
การแทน) 
-ผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่ฯ หรือ 
ผู้ให้เช่าสถานที่ฯ 
(แล้วแต่กรณี) 
-ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ 
กรณีที่ผู้ด าเนิน
กิจการเป็นบุคคล
ต่างด้าว ให้ใช้
หลักฐาน ดังนี้
แทน 
1 ส าเนาหนังสือ
เดินทาง
(passport) พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
2 ส าเนาหนังสอื
ขออนุญาตท างาน
ที่ออกโดย
กระทรวงแรงงาน
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ฯพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาใบอนุญาตผลิต
หรือขายยาแผน
ปัจจุบัน หรือ
ใบอนุญาตน าหรือสั่ง
ยาแผนปัจจุบันเข้ามา
ในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยยา 
แล้วแต่กรณี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

2) 

ค าขอรับใบอนุญาต 
จ าหน่าย หรือมีไว้
ครอบครองเพื่อ
จ าหน่าย ซึ่งยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท 
3 (แบบ ย.ส.3) 

- 1 0 ฉบับ - 

3) 

รูปถ่ายสี พื้นหลัง
เรียบ หน้าตรง 
ใบหน้าชัดเจน ไม่ยิ้ม 
ไม่สวมหมวกหรือ
แว่นด า ของผู้ขอ
อนุญาต ขนาด 3x4 
เซนติเมตร ถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน (อัดด้วย
กระดาษโฟโต้ไม่ใช่ป
ริ้นท์สีจาก

- 3 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

เครื่องพิมพ)์ 

4) 

ใบรับรองแพทย์ของผู้
ขออนุญาต / ผู้
ด าเนินกิจการ(กรณี
นิติบุคคล) และผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการ 

- 1 0 ฉบับ (ระบุการตรวจ
โรคต้องห้ามตาม
ประกาศฯ ได้แก่ 
โรคเรื้อน วัณโรค
ในระยะอันตราย 
โรคเท้าช้างใน
ระยะปรากฏ
อาการเป็นที่
รังเกียจแก่สังคม 
โรคติดยาเสพติด
ให้โทษอย่าง
ร้ายแรง และโรค
พิษสุราเรื้อรัง) 
และอายุของ
ใบรับรองแพทย์
ไม่เกิน 3 เดือน ณ 
วันที่มาย่ืนค าขอ) 

5) 

ส าเนาใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม 
พร้อมการรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมีการ
เปลี่ยนช่ือ 
นามสกุล ค า
น าหน้าช่ือ 
จะต้องมีการแก้ไข
ในใบประกอบ
วิชาชีพฯ หรือ 
แนบหลักฐานขอ
แก้ไขจากสภา
เภสัชกรรม (เช่น 
หลักฐานการ
ช าระ
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ค่าธรรมเนียมเพื่อ
ขอแก้ไข)) 

6) 

ค ารับรองของผู้รับ
อนุญาตจ าหน่ายซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 3 และเภสัช
กร 

- 1 0 ฉบับ - 

7) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (เฉพาะกรณีผู้
ขออนุญาตฯเป็นนิติ
บุคคล) 

- 1 0 ฉบับ (ต้องระบุเลขที่ตั้ง
ของสถานที่ที่จะ
ขออนุญาตเป็น
ส านักงานสาขา 
หรือส านักงาน
ใหญ่ในหนังสือ
รับรองนิติบุคคล 
/ หนังสือรับรอง
นิติบุคคลที่ออก
ให้จะต้องมีอายุไม่
เกิน 6 เดือนนับ
ถึงวันที่มาย่ืนค า
ขอฯ) 

8) 

หนังสือแต่งตั้งผู้
ด าเนินกิจการ (ใช้
เฉพาะกรณีนิติ
บุคคล)(ปิดอากร
แสตมป์ 30 บาท) 

- 1 0 ฉบับ (การลงนามต้อง
สอดคล้องตามช่ือ
ผู้มีอ านาจที่จะลง
นามตามที่ปรากฎ
ในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล พร้อม
แนบส าเนา
ทะเบียนบ้าน 
และส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

มอบอ านาจ และ
ผู้รับมอบอ านาจ
ด้วย กรณีที่เป็น
บุคคลต่างด้าวให้
ใช้ส าเนาหนังสือ
เดินทาง
(Passport) และ
หนังสือการ
อนุญาตให้ท างาน
ที่ออกโดย
กระทรวงแรงงาน
ฯ) 

9) 

หนังสือมอบอ านาจ
ให้ท าการแทน (ปิด
อากรแสตมป์ 10 
บาท) 

- 1 0 ฉบับ (เฉพาะกรณีที่ผู้
ขออนุญาต/
ผู้ด าเนินการ ไม่
สามารถเดินทาง
มายื่นค าขอ
อนุญาตด้วย
ตนเอง และมอบ
ให้ผู้อื่นท าการ
แทน)) 

10) 

แผนผังของสถานที่ที่
ขออนุญาต ซึ่งแสดง
การสัดส่วนของพื้นที่
จัดเก็บยาเสพติดให้
โทษประเภท 3 

- 1 0 ฉบับ - 

16. ค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาต จ าหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจ าหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3           1,000   บาท 

(ต่อปี (สิ้นอายุ 31ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต)) 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 

การขออนุญาตจ าหน่าย หรือมีไว้ครองครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  3 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 

2. กรณีผู้ประกอบการไม่แก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ยื่นค าขอ จะไม่รับพิจารณา 

 

สรุป    5    ขั้นตอน  รวมระยะเวลาด าเนินการ  5   วันท าการ 

 

ผูย้ื่นค าขอ 

1. ผู้รับอนุญาต /ผู้รับมอบอ านาจ ยื่น

เอกสารที่ OSSC และตรวจเอกสาร

ตาม Checklist และแบบตรวจสอบ

การยื่นเอกสารด้วยตนเอง 

ช่วงย่ืนค าขอ   1  วันท าการ 

3. จัดท าใบอนุญาตฉบับจริง  เพื่อเสนอ

ลงนาม 

1 วันท าการ 

จ่ายเรื่องคืน 

1  วันท าการ 

 

1 วันท าการ 

 

4. เสนอผู้ซ่ึงเลขาธิการ  มอบหมาย   

ลงนาม 

1 วันท าการ 

 

5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และแจ้งผล

การพิจารณาให้ผู้รับอนุญาต และออก

ใบสั่งช าระค่าธรรมเนียม 

2. เจ้าหน้าที่(งานใบอนุญาต )   

1) ตรวจสอบข้อมูล ประวัติ เงื่อนไข และ

คุณสมบัติที่กฎหมายก าหนด  

2) ลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และจัดท า

ร่างใบอนุญาต พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง เสนอ

ผูว่้าราชการจังหวัด พิจารณา 

 

 




