คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรขออนุญำตผลิต ขำย นำหรือสั่งเข้ ำมำในรำชอำณำจักร ซึ่งยำแผนโบรำณ
หน่ วยงำนที่ให้ บริกำร : สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขออนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ ผู้ประสงค์ยื่นคำขอต้ องผ่ำนกำรอนุมตั แิ บบแปลนสถำนที่ผลิตยำ
แผนโบรำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เพื่อเป็ นแบบในกำรไปก่อสร้ ำง มีกำรจัดเตรี ยมสถำนที่ และ
ปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่ อง กำรกำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรใน
กำรผลิตยำแผนโบรำณตำมกฎหมำยว่ำด้ วยยำ พ.ศ2557 และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่ อง
กำรพิจำรณำรับรองแบบแปลนแผนผังสถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ (ลงวันที่.24ธค55)โดยแสดงหลักฐำนเป็ นแบบแปลน
ฯที่ได้ รับอนุมตั ิ ผลกำรตรวจสถำนที่ฯ (ว่ำมีกำรสร้ ำงตำมแบบแปลน และเหมำะสมที่จะเป็ นสถำนที่ผลิตฯหรื อไม่ )
สำหรับคนต่ำงด้ ำวต้ องไม่เป็ น &quot;กำรสกัดสมุนไพรไทย&quot; ซึง่ เป็ นธุรกิจต้ องห้ ำมสำหรับคนต่ำงด้ ำวตำมบัญชี
หนึง่ กรณีอื่นต้ องได้ รับใบอนุญำตสำหรับธุรกิจบัญชีสำม(14) และ(15) หรื อหนังสือรับรองตำมมำตรำ 11 หรื อมำตรำ12
แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ ำว พ.ศ.2542
สำหรับกรณีประสงค์ขอใบอนุญำตขำย/นำสัง่ ฯ ยำแผนโบรำณ จะต้ องมีสถำนที่ที่มีกำรจัดเรี ยงยำเป็ นส่วนสัดแยกออก
จำกยำแผนปั จจุบนั (กรณีมีใบอนุญำตขำยยำแผนปั จจุบนั หรื อ นำสัง่ ฯยำแผนปั จจุบนั ) รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น และมี
สภำวะในกำรจัดเก็บที่เหมำะสมต่อกำรรักษำคุณภำพยำ กรณีของสถำนที่นำสัง่ ฯจะต้ องมีห้องเก็บยำขนำดไม่น้อยกว่ำ
6 ตำรำงเมตร
อำยุของผู้ขออนุญำต/ผู้ดำเนินกิจกำร สำหรับทุกประเภทใบอนุญำตฯ ต้ องไม่ต่ำกว่ำ 20 ปี บริบรู ณ์ และต้ องมิใช่บคุ คล
ต่ำงด้ ำว เว้ นแต่ได้ รับอนุญำตให้ ประกอบกิจกำรได้ ตำมกฎหมำย
(สำหรับคนต่ำงด้ ำวต้ องได้ รับใบอนุญำตสำหรับธุรกิจบัญชีสำม(14) และ(15) หรื อหนังสือรับรองตำมมำตรำ 11 หรื อ
มำตรำ12 แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ ำว พ.ศ.2542 โดยแสดงใบอนุญำตสำหรับธุรกิจบัญชี
สำม หรื อหนังสือรับรองตำมมำตรำ 11 หรื อมำตรำ 12 แห่ง พ.ร.บ.กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ ำว พ.ศ.2542 เพื่อ
เป็ นหลักฐำน)

ใบอนุญำตสิ ้นอำยุ 31ธันวำคม ของปี ที่ออกใบอนุญำต
หมำยเหตุ
1) ในกรณีที่คำขอหรื อเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สำมำรถ
พิจำรณำได้ เจ้ ำหน้ ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำหรื อหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริ กำร
จะต้ องดำเนินกำรแก้ ไขหรื อยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนันจะถื
้ อว่ำผู้รับบริกำรละทิ ้ง
คำขอ
2)ขันตอนกำรด
้
ำเนินงำนตำมคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลำตังแต่
้ เจ้ ำหน้ ำที่ได้ รับเอกสำรครบถ้ วนตำมที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชำชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วนั พิจำรณำแล้ วเสร็จ
3) ให้ ตรวจสอบเอกสำรสำหรับยื่นคำขอฯตำมแบบตรวจสอบคำขอฯ (Self Assessment Report) ให้ ครบถ้ วนถูกต้ องใน
ทุกรำยกำรและลงนำมรับรอง
4) ผู้ดำเนินกิจกำร หรื อ ผู้รับมอบอำนำจที่มำยื่นคำขอฯ ต้ องสำมำรถให้ ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับคำขอฯ ได้ อย่ำง
ถูกต้ องครบถ้ วน และมีอำนำจตัดสินใจและลงนำมรับทรำบข้ อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผ้ ดู ำเนินกิจกำรหรื อกรรมกำรผู้มี
อำนำจของนิติบคุ คลให้ มีหนังสือมอบอำนำจให้ มีอำนำจดำเนินกำรแทนแนบด้ วย)
ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถานที่ให้ บริการ
(หมายเหตุ: (เฉพาะกรณี สถานที ท่ ี จ่ ะขออนุญาตตัง้ อยู่ใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี ))
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 42 วันทำกำร

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)

ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้รับอนุญำต/ผู้รับมอบอำนำจ ยื่นเอกสำรที่ศนู ย์บริกำร
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพเบ็ดเสร็จและตรวจเอกสำรตำม
Checklist และ Self Assessment Report
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบข้ อมูล ประวัติ เงื่อนไข และคุณสมบัติที่
กฎหมำยกำหนด ลงข้ อมูลในระบบสำรสนเทศ และทำ
หนังสือแจ้ งพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ระดับอำเภอตรวจสถำนที่
(หมายเหตุ: (ไม่นบั การแก้ไขเอกสาร, การอนุมตั ิ แบบแปลน
สถานที ่, การก่อสร้าง, การจัดเตรี ยมสถานที ่ของ
ผูป้ ระกอบการ))
3) กำรพิจำรณำ
พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ระดับอำเภอตรวจสถำนที่ และแจ้ งผล
กำรตรวจสถำนที่กลับมำยัง กลุม่ งำนคุ้มครองผู้บริโภคฯ
สนง.สสจ.อุบลรำชธำนี
(หมายเหตุ: (ไม่นบั รวมเวลาจัดเตรี ยมและแก้ไขสถานทีใ่ ห้
เป็ นไปตามกฎกระทรวง))
4) กำรพิจำรณำ
จัดทำใบอนุญำต ฉบับจริง เพื่อเสนอ ลงนำม
(หมายเหตุ: -)
5)

6)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เสนอผู้วำ่ รำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี ลงนำม
(หมายเหตุ: (กรณี ผวู้ ่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบ
อานาจให้ นพ.สสจ.อุบลราชธานี ใช้เวลา5วันทาการ))
ลงผลกำรพิจำรณำในระบบคอมพิวเตอร์ แจ้ งผลกำร
พิจำรณำ ออกใบสัง่ ชำระค่ำธรรมเนียม

ระยะเวลำ
30 นำที

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

2 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

30 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

1 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

7 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

1 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

ลำดับ

ขัน้ ตอน

ระยะเวลำ

ส่ วนที่รับผิดชอบ

(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
1) แบบแปลนสถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณที่ได้ รับอนุมัติ และผ่ ำน สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ
กำรตรวจควำมเหมำะสมของสถำนที่ฯที่จะขอรับอนุญำตจำก
ยำ
เจ้ ำหน้ ำที่แล้ ว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผลกำรตรวจสถำนที่จะต้ องสรุปว่ำ มีกำรสร้ ำง
สอดคล้ องกับแบบแปลนที่ได้ รับอนุมตั ิ และเหมำะสมที่จะเป็ น
สถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ )
2) คำขออนุญำตผลิต ขำย นำหรือสั่งเข้ ำมำในรำขอณำจักร ซึ่ง
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ยำแผนโบรำณ (แบบ ย.บ.1)
อุบลรำชธำนี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) รู ปถ่ ำยสี พืน้ หลังเรี ยบ หน้ ำตรง ใบหน้ ำชัดเจน ไม่ ยมิ ้ ไม่ สวม
หมวกหรื อแว่ นดำ ของผู้ขออนุญำต ขนำด 3x4 เซนติเมตร
ถ่ ำยไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ( อัดด้ วยกระดำษโฟโต้ ไม่ใช่ปริน้ ท์สีจำกเครื่ องพิมพ์)
4) บัตรประจำตัวประชำชน
กรมกำรปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในเอกสำร
ตำมแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี ้
ผู้ขอรับอนุญำต (กรณีบคุ คลธรรมดำ)

ลำดับ

5)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
ผู้รับกำรแต่งตังจำกนิ
้
ติบคุ คลให้ เป็ นผู้ดำเนินกิจกำร (กรณี
นิตบิ คุ คล)
ผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คล ที่เป็ นผู้ลงนำมแต่งตังผู
้ ้
ดำเนินกิจกำร(กรณีนิตบิ คุ คล)
ผู้รับมอบอำนำจให้ ดำเนินกำรแทน(กรณีที่ทำหนังสือมอบ
อำนำจให้ ทำกำรแทน)
ผู้มอบอำนำจให้ ดำเนินกำรแทน(กรณีที่ทำหนังสือมอบ
อำนำจให้ ทำกำรแทน)
ผู้ยินยอมให้ ใช้ สถำนที่ฯ หรื อ ผู้ให้ เช่ำสถำนที่ฯ (แล้ วแต่
กรณี)
ผู้มีหน้ ำที่ปฏิบตั กิ ำร
กรณีที่ผ้ ดู ำเนินกิจกำรเป็ นบุคคลต่ำงด้ ำว ให้ ใช้ หลักฐำน ดังนี ้แทน
๑ สำเนำหนังสือเดินทำง(passport) พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
๒ สำเนำหนังสือขออนุญำตทำงำนที่ออกโดยกระทรวงแรงงำนฯ
พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
สำเนำทะเบียนบ้ ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของสถำนที่ที่ขออนุญำต และของผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำในเอกสำร ตำมแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี ้
ผู้ขอรับอนุญำต (กรณีบคุ คลธรรมดำ)
ผู้รับกำรแต่งตังจำกนิ
้
ติบคุ คลให้ เป็ นผู้ดำเนินกิจกำร (กรณี
นิตบิ คุ คล)
ผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คล ที่เป็ นผู้ลงนำมแต่งตังผู
้ ้
ดำเนินกิจกำร(กรณีนิตบิ คุ คล)
ผู้รับมอบอำนำจให้ ดำเนินกำรแทน(กรณีที่ทำหนังสือมอบ
อำนำจให้ ทำกำรแทน)
ผู้มอบอำนำจให้ ดำเนินกำรแทน(กรณีที่ทำหนังสือมอบ

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร

กรมกำรปกครอง

ลำดับ

6)

7)

8)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
อำนำจให้ ทำกำรแทน)
ผู้ยินยอมให้ ใช้ สถำนที่ฯ หรื อ ผู้ให้ เช่ำสถำนที่ฯ (แล้ วแต่
กรณี)
ผู้มีหน้ ำที่ปฏิบตั กิ ำร
กรณีที่ผ้ ดู ำเนินกิจกำรเป็ นบุคคลต่ำงด้ ำว ให้ ใช้ หลักฐำน ดังนี ้แทน
๑ สำเนำหนังสือเดินทำง(passport) พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
๒ สำเนำหนังสือขออนุญำตทำงำนที่ออกโดยกระทรวงแรงงำนฯ
พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
ใบรั บรองแพทย์ ของผู้ขออนุญำต / ผู้ดำเนินกิจกำร(กรณีนิติ
บุคคล) และผู้มีหน้ ำที่ปฏิบัตกิ ำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ระบุกำรตรวจโรคต้ องห้ ำมตำมประกำศฯ ได้ แก่ โรค
เรื อ้ น วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเท้ ำช้ ำงในระยะปรำกฏอำกำรเป็ น
ที่รังเกียจแก่สงั คม โรคติดยำเสพติดให้ โทษอย่ำงร้ ำยแรง และโรค
พิษสุรำเรื อ้ รัง) และอำยุของใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่
มำยื่นคำขอ)
เอกสำรแสดงหลักทรัพย์ (กรณีบุคคลธรรมดำเป็ นผู้ขอ
อนุญำตฯ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ตัวอย่ำง เช่น "สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำก" ที่เป็ นปั จจุบนั
พร้ อมนำสมุดเงินฝำกตัวจริงมำแสดง โดยมีเงินในบัญชีตงแต่
ั้
10,000 บำท (หนึง่ หมื่นบำทถ้ วน)ขึ ้นไป พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
หรื อ "สำเนำโฉนดที่ดนิ " ที่ไม่ตดิ ภำระผูกพัน และระบุชื่อในโฉนด
เป็ นชื่อผู้ขออนุญำต พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง )
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล (เฉพำะกรณีผ้ ูขออนุญำตฯเป็ นนิติ
บุคคล)

ลำดับ

9)

10)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ต้ องระบุเลขที่ตงของสถำนที
ั้
่ที่จะขออนุญำตเป็ น
สำนักงำนสำขำ หรื อสำนักงำนใหญ่ในหนังสือรับรองนิติบคุ คล /
หนังสือรับรองนิตบิ คุ คลที่ออกให้ จะต้ องมีอำยุไม่เกิน 6 เดือนนับถึง
วันที่มำยื่นคำขอฯ )
เอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์ในสถำนที่ฯ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (ได้ แก่ 1. สำเนำทะเบียนบ้ ำนของสถำนที่ ที่ระบุชื่อเจ้ ำ
บ้ ำน หรื อ ผู้ยื่นขอทะเบียนบ้ ำน เป็ นชื่อผู้ขออนุญำต หรื อ 2. หนังสือ
ยินยอมให้ ใช้ สถำนที่ โดยมี 2.1 หลักฐำนแสดงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้ให้ ควำมยินยอมและผู้ขออนุญำต(ต้ องเป็ นเครื อญำติกนั
หรื อมีนำมสกุลเดียวกัน (ระบุควำมสัมพันธ์)) 2.2 เอกสำรแสดง
กรรมสิทธิ์ในสถำนที่ ของผู้ยินยอมให้ ใช้ สถำนที่ 2.3 สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้ยินยอมให้ ใช้ สถำนที่ 2.4 สำเนำบัตรประชำชนของผู้
ยินยอมให้ ใช้ สถำนที่ หรื อ 3. สัญญำเช่ำ ประกอบด้ วย 3.1 สำเนำ
สัญญำเช่ำ (ระบุที่อยู่ของ สถำนที่ที่ให้ เช่ำครบถ้ วนชัดเจนใน
สัญญำ) 3.2 เอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์ในสถำนที่ของผู้ให้ เช่ำ 3.3
สำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้ให้ เช่ำ 3.4 สำเนำบัตรประชำชนของผู้ให้
เช่ำ)
สัญญำระหว่ ำงผู้รับอนุญำต และผู้มีหน้ ำที่ปฏิบัตกิ ำร
ฉบับจริง 3 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (ตำมแบบฟอร์ มที่ อย.กำหนด / อย.จะคืนให้ เก็บไว้ ที่
ผู้รับอนุญำต(1ชุด) และผู้มีหน้ ำที่ปฏิบตั กิ ำร(1ชุด)หลังจำกที่ผ้ มู ี
หน้ ำที่ปฏิบตั กิ ำรมำแสดงตนและลงนำมต่อหน้ ำเจ้ ำหน้ ำที่ในวันที่
ยื่นคำขอ)

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
11) คำรั บรองของผู้มีหน้ ำที่ปฏิบัตกิ ำร (แบบ ย.บ.12)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (ผู้มีหน้ ำที่ปฏิบตั ิกำรมำแสดงตนและลงนำมต่อหน้ ำ
เจ้ ำหน้ ำที่ในวันที่ยื่นคำขอ)
12) สำเนำใบประกอบโรคศิลปะแผนโบรำณในสำขำเวชกรรม
หรือเภสัชกรรม/ สำเนำใบประกอบวิชำชีพกำรแพทย์ แผน
ไทย สำขำเวชกรรมไทย หรือเภสัชกรรมไทย (ไม่ ใช่ ผ้ ูประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ) พร้ อมกำรรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ นำมสกุล คำนำหน้ ำชื่อ จะต้ องมี
กำรแก้ ไขในใบประกอบวิชำชีพฯ หรื อ แนบหลักฐำนขอแก้ ไขจำก
สภำวิชำชีพฯ (เช่น หลักฐำนกำรชำระค่ำธรรมเนียมเพื่อขอแก้ ไข) )
13) หนังสือแต่ งตัง้ ผู้ดำเนินกิจกำร (ใช้ เฉพำะกรณีนิตบิ ุคคล)(ปิ ด
อำกรแสตมป์ 30 บำท)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กำรลงนำมต้ องสอดคล้ องตำมชื่อผู้มีอำนำจที่จะลง
นำมตำมที่ปรำกฎในหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล พร้ อมแนบสำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน และสำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบอำนำจ และผู้รับ
มอบอำนำจด้ วย กรณีที่เป็ นบุคคลต่ำงด้ ำวให้ ใช้ สำเนำหนังสือ
เดินทำง(Passport) และหนังสือกำรอนุญำตให้ ทำงำนที่ออกโดย
กระทรวงแรงงำนฯ)
14) หนังสือมอบอำนำจให้ ทำกำรแทน (ปิ ดอำกรแสตมป์ 10 บำท)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณีที่ผ้ ขู ออนุญำต/ผู้ดำเนินกำร ไม่สำมำรถ

ลำดับ

15)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
เดินทำงมำยื่นคำขออนุญำตด้ วยตนเอง และมอบให้ ผ้ อู ื่นทำกำร
แทน )
ภำพถ่ ำยสถำนที่ฯ (ตำมแบบที่ อย. กำหนด)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ
(หมายเหตุ: -)

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร

-

ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บำท

2)

ค่ ำธรรมเนียมในอนุญำตขำยยำแผนโบรำณ
(หมายเหตุ: -)

3)

ค่ ำ ธรรมเนี ยมในอนุ ญำตนำหรื อสั่งยำแผนโบรำณเข้ ำมำใน ค่ ำธรรมเนียม 5,000 บำท
รำชอำณำจักร
(หมายเหตุ: -)

ค่ ำธรรมเนียม 300 บำท

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน / แนะนำบริกำร
1) หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ/ ส่วนภูมิภำค กลุม่ งำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220 E-mail :
fdapv34@fda.moph.go.th
(หมายเหตุ: -)
2) หน่วยงำนส่วนกลำงศูนย์จดั กำรเรื่ องร้ องเรี ยนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภำพ (ศรป.) สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชัน้ 1 อำคำร A ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ

ลำดับ

3)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน / แนะนำบริกำร
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 7354 – 55
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ ม
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอผลิตยำแผนโบรำณต้ องยื่นขออนุมตั แิ บบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้ ำงภำยในสถำนที่ผลิต
ยำและสถำนที่เก็บยำที่ถกู ต้ องตำมมำตรำส่วน ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่ อง กำรพิจำรณำ
รับรองแบบแปลนแผนผังสถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ เมื่อได้ รับอนุมตั แิ บบแปลนจำกผู้อนุญำต จึงจะดำเนินกำรจัดสร้ ำง
ตำมแบบแปลนที่ได้ รับอนุมตั ิ เมื่อแล้ วเสร็จจึงยื่นเอกสำรตำมหัวข้ อที่ 15

