คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรขอใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองหรื อใช้ ประโยชน์ ซ่ งึ วัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ ใน
สถำนพยำบำล (กรณีสถำนพยำบำลเอกชน)
หน่ วยงำนที่ให้ บริกำร : สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอ: ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ทันตกรรม หรื อสัตวแพทย์ ซึง่ ได้ รับอนุญำตให้ จดั ตังสถำนพยำบำล
้
ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถานที่ให้ บริการ
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
(หมายเหตุ: -)

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

ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 9 วันทำกำร
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้ วนถูกต้ องของคำขอ และ
เอกสำรประกอบคำขอ ออกเลขรับคำขอหำกคำขอและ
เอกสำรประกอบคำขอครบถ้ วนถูกต้ อง
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบข้ อมูล ประวัติ เงื่อนไข และคุณสมบัติที่

ระยะเวลำ
30 นำที

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

2 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

ลำดับ

3)

4)

ขัน้ ตอน
กฎหมำยกำหนด ลงข้ อมูลในระบบสำรสนเทศ และจัดทำ
ร่ำงใบอนุญำต พร้ อมเอกสำรที่เกี่ยวข้ อง เสนอ หัวหน้ ำกลุม่
งำนคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสำธำรณสุข พิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
จัดทำใบอนุญำตฉบับจริง เสนอนำยแพทย์สำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนีพิจำรณำอนุญำตหรื อไม่อนุญำต และ
ลงนำมในใบอนุญำตฯ หรื อหนังสือแจ้ งไม่อนุญำต
(หมายเหตุ: (กรณี ผวู้ ่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ได้
มอบอานาจให้ นพ.สสจ.อุบุ ลราชธานี ใช้เวลา 7 วันทา
การ))
เจ้ ำหน้ ำที่แจ้ งผลพิจำรณำให้ ผ้ ขู ออนุญำตฯ ทรำบ และรับ
ใบอนุญำต หรื อหนังสือแจ้ งไม่อนุญำต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่ วนที่รับผิดชอบ

5 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

1 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
1) ใบตรวจรับเอกสำรประกอบคำขอรับใบอนุญำตให้ มีไว้ ใน
ครอบครองหรื อใช้ ประโยชน์ ซ่ งึ วัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ ใน
สถำนพยำบำล (สำหรับสถำนพยำบำลเอกชน) F-N2-29
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (*กรุณำเตรี ยมเอกสำรตำมใบตรวจรับเอกสำรประกอบ
คำขอฯ ให้ ครบถ้ วน และถูกต้ องก่อนกำรยื่นขอรับอนุญำต หำก
เอกสำรเป็ นสำเนำ ให้ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องทุกฉบับ)
2) แบบคำขอรับใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ ซ่ งึ วัตถุออกฤทธิ์ (แบบ ค.จ.1)

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

กองควบคุมวัตถุเสพติด

ลำดับ

3)

4)

5)

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แผนที่ท่ ตี ัง้ ของสถำนพยำบำล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ รู ปถ่ ำยคลินิก หรื อ โรงพยำบำล จำนวน 2 รู ป (รู ปที่ 1 แสดง
ลักษณะอำคำร , รู ปที่ 2 แสดงป้ำย,เลขที่ของสถำนที่ตงั ้ )
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจให้ ผ้ ูอ่ ืนมำยื่นเอกสำรเกี่ยวกับใบอนุญำตฯ
กองควบคุมวัตถุเสพติด
วัตถุเสพติด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจให้ เป็ นผู้ดำเนินกิจกำรในใบอนุญำต
กองควบคุมวัตถุเสพติด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ใบอนุญำต
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม

ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
ค่ ำธรรมเนียม 100 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) หน่วยงำนส่วนกลำง ศูนย์จดั กำรเรื่ องร้ องเรี ยนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภำพ (ศรป.) สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำชัน้ 1 อำคำร A ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สำยด่วน 1556 โทรศัพท์หมำยเลข 0 2590 7354-5 โทรสำร 0 2590
1556 E-mail :1556@fda.moph.go.th
(หมายเหตุ: -)
3) 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
1) แบบค.จ.1 และตัวอย่ำงกำรกรอกเอกสำร
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอร์ ม

หมำยเหตุ
กรุณำเตรี ยมเอกสำรตำมใบตรวจรับเอกสำรประกอบคำขอฯ ให้ ครบถ้ วน และถูกต้ องก่อนกำรยื่นขอรับอนุญำต หำก
เอกสำรเป็ นสำเนำ ให้ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องทุกฉบับ
เวลำดำเนินกำร ไม่รวมเวลำที่ผ้ รู ับบริ กำรใช้ ในกำรชำระค่ำธรรมเนียมและมำรับใบอนุญำต

