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จัดท ำโดย 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์  

อ ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 

 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุขกะเปอร์ เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์

สุขภำพ โดยเฉพำะภำรกิจด้ำนกำรตรวจสอบ  เฝ้ำระวัง  ก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์  รวมไปถึงกำรตรวจสอบคุณภำพมำตรฐำนของ

ผลิตภัณฑ์  สถำนประกอบกำร  กำรโฆษณำ  และกำรบริหำรจัดกำรกับข้อร้องเรียนของผู้บริโภค  ทั้งน้ีเพื่อเป้ำหมำยที่ส ำคัญ

คือกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ  และควำมปลอดภัย  และเพื่อสร้ำงควำมม่ันใจให้กับผู้บริโภค  พนักงำน

เจ้ำหน้ำที่จึงจ ำเป็นต้องปฏิบัติงำนภำยใต้ระบบกำรควบคุมก ำกับ  ดูแล  ผลิตภัณฑ์สุขภำพ  ที่มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็น

แนวทำงเดียวกัน 

ดังน้ัน  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสุขกะเปอร์ จึงได้จัดท ำคู่มือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรขอต่ออำยุ

ใบอนุญำตเกี่ยวกับยำ เพื่อเป็นแนวทำงเพื่อให้ประชำชนและกลุ่มเครือข่ำยต่ำงๆในชุมชนได้มีควำมรู้ในกำรต่ออำยุใบอนุญำต

เก่ียวกับยำ และเพื่อลดกำรปฏิบัติงำนที่ผิดพลำดของเจ้ำหน้ำที่  

 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 

เรื่อง                   หน้ำ 

ข้ันตอนกำรปฏิบัตงิำนกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตเก่ียวกับยำ 

 -กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต  หรือที่เกี่ยวข้อง      ๑ 

 - ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร         ๑ 

 - หลักเกณฑ์แนวทำงปฏิบัตเิกี่ยวกับเรือ่งใบต่ออนุญำตเกี่ยวกับยำ    ๑ 
 - ข้ันตอน  ระยะเวลำ  และส่วนงำนที่รบัผิดชอบ      ๒ 

 - ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม  ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก      ๒ 

  -ช่องทำงกำรรอ้งเรียน         4 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตเก่ียวกับยำ 

หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร ์

กระทรวง : กระทรวงสำธำรณสุข 

 

๑.ชื่อกระบวนกำร : แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรบัเรื่องตอ่อำยุใบอนุญำตเกี่ยวกับยำ 

๒.หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร ์

๓.ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่อ ำนวยควำมสะดวก 

๔.หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อ ำนวยควำมสะดวก และเฝ้ำระวังร้ำนขำยยำ 

๕.กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต  หรือท่ีเกี่ยวข้อง :  
 ๑.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำรกำรพิจำรณำ
อนุญำตผลิตภัณฑ์ยำ พ.ศ.2560 

 ๒.กฎกระทรวงกำรขออนญุำตและกำรออกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๖ 

 ๓.ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  เรื่องก ำหนดแบบค ำขอและใบอนญุำตขำยยำแผน
ปัจจุบัน 

 ๔.พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ.๒๕๑๐ 

๖.ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป 

๗.พ้ืนท่ีให้บริกำร : อ ำเภอกะเปอร ์

๘.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มกีำรก ำหนดระยะเวลำในกฎหมำย 

   ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย /ข้อก ำหนดฯลฯ 

   ข้อมูลสถิติ  ด ำเนินกำรปีละ ๑  ครั้ง  เดือนตุลำคม ของทกุป ี

๙.ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (ส ำเนำคู่มือประชำชน) แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรบัเรื่องตอ่อำยุใบอนญุำต   
    เกี่ยวกับยำ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร ์

๑๐.ช่องทำงกำรให้บริกำร 

     สถำนท่ีให้บริกำร งำนคุ้มครองผูบ้รโิภคและเภสัชสำธำรณสุข  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร ์

     เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๘๙๑๒๓ / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงำน 

     ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บรกิำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)   
     ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น  
     หมำยเหตุ -   
๑๑.หลกัเกณฑ์  วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี)  ในกำรยื่นค ำขอ  และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑ์แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องใบต่ออนุญำตเก่ียวกับยำ 

๑.กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต ให้ยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ  วันที่ ๓๑ ธันวำคม นับแต่ปีที่ออกใบอนุญำต 
เมื่อได้ย่ืนค ำขอแล้วใหผู้้นั้นด ำเนินกำรสถำนพยำบำลต่อไปได้จนกว่ำผู้อนญุำตจะสั่งไม่อนญุำตให้ต่ออำยุ 

 



๒.ก ำหนด  วัน  เวลำ  ต่ออำยุใบอนุญำต 

 - รับเรื่องจำกผูร้ับอนญุำต  ในระหว่ำง  วันที่ ๑ – ๓๑ ตุลำคม ของทุกปี  ในวันและเวลำรำชกำร 

๓.เอกสำร/หลกัฐำนประกอบกำรต่อใบอนญุำต  ของผู้รบัอนุญำต 

 ๓.๑ ใบอนุญำตฉบบัจริง 

 ๓.๒ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน  (ระบุ ไม่เป็นโรคต้องห้ำม ๕ โรค  ตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข  ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๒)  ของผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรทุกคน  (ถ้ำมีหลำยคน) 
 ๓.๓ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประชำชน 

 ๓.๔ รูปถ่ำยของผู้รับอนุญำตหรือผู้ด ำเนินกิจกำร (กรณีช่องต่อใบอนุญำตเต็มแล้ว)  รูปถ่ำย ๑  นิ้ว ๓ 
รูปต่อ ๑  ประเภทใบอนุญำต (หน้ำตรง  ไม่ยิ้ม  ไม่สวมแว่นตำ  และหมวก) 
 ๓.๕ หำกผู้รับอนุญำตหรือผู้ด ำเนินกิจกำรไม่มำติดต่อด้วยตนเองให้ท ำหนังสือมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำ
ด ำเนินกำรแทน  ติดอำกำรแสตมป์ ๑๐ บำท  พร้อมทั้งแนบส ำเนำมะเบียนบ้ำนและส ำเนำบัตรประชำชนของ
ผู้รับมองอ ำนำจ 

 ๓.๖ ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนญุำตแต่ละประเภท 

๔.เอกสำร/หลกัฐำนประกอบกำรต่อใบอนุญำต  ของผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำร (เภสัชกร  พยำบำลผ่ำนกำรอบรม)
 ๔.๑ ค ำรับรองของผู้ปฏิบัติกำรของใบอนุญำตฯแต่ละประเภทที่กรอกข้อมูล  ครบถ้วน  ถูกต้อง 

 ๔.๒ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน  ๓  เดือน  (ระบุ  ไม่เป็นโรคต้องห้ำม  ๕ โรค  ตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข  ฉบับที่ ๒  (พ.ศ.๒๕๒๒) 
 ๔.๓ ค ำรับรองกำรปฏิบัตจิำกหน่วยงำน (เฉพำะร้ำนขำยยำ ขย.๑) 
 ๔.๔ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประชำชน 

๕.อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนญุำต 

 - ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน     ๒,๐๐๐  บำท 

- ใบอนุญำตขำยส่งยำแผนปัจจุบัน     ๑,๕๐๐  บำท 

- ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จ   ๑,๐๐๐  บำท  

- ใบอนุญำตขำยยำแผนโบรำณ        ๓๐๐  บำท 

- ใบอนุญำตขำยยำวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓  หรือ  ประเภท ๔ ๑,๐๐๐  บำท 

๖.อัตรำค่ำค ำขอต่ออำยุใบอนญุำต 

 เป็นไปตำม ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  เรื่องค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำร
พิจำรณำอนุญำตผลิตยำ พ.ศ.๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๖ กรกฎำคม  ๒๕๖๐ 

 - ค่ำค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตด้ำนยำ   ใบอนุญำตละ  ๕๐๐  บำท 

 - ค่ำค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตด้ำนวัตถุออกฤทธ์ิฯ ใบอนุญำตละ  ๓๐๐  บำท 

 - ค่ำตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทำงเภสัชกรรมชุมชน(GPP)  ใบอนุญำตละ  ๒,๐๐๐  บำท 

   (เฉพำะ ขย ๑ เท่ำนั้น) 
 



เง่ือนไข 

๑.กำรนับระยะเวลำ  นับจำกวันที่หน่วยงำนประทับตรำลงรับเอกสำร  โดยเอกสำรหลักฐำน  ต้องครบถ้วน   
ถูกต้อง  หำกมีกำรแก้ไขเอกสำร  ต้องนับวันหลังจำกหน่วยงำนได้รับเอกสำรครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่
เกิดภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆไม่ว่ำจะเกิดจำกภัยธรรมชำติ  อุบัติเหตุหรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร  
เช่น  อุทกภัย  อัคคีภัย  กำรก่อกำรประท้วง  กำรก่อกำรจลำจล  กำรก่อวินำศกรรม  ไฟฟ้ำ  COMPUTER  ระบบ
เครือข่ำยขัดข้อง  เป็นต้น 

๒.กรณีที่ค ำขอหรือเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถ้วน  และหรือมีควำมบกพร่องไม่สมบรูณ์ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบนัทกึ
ควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม  โดยผู้รับอนุญำตจะต้องด ำเนินกำรแก้ไข  
หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึก มิฉะนั้นจะถือว่ำผู้รับบริกำรละทิ้งค ำขอ 

๓.กรณีมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำด ำเนินกำรหรือรับเอกสำรแทน  ต้องท ำเป็นหนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมแนบ
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ  และต้องมีข้อควำมว่ำในใบมอบอ ำนำจ 
ว่ำผู้รับมอบอ ำนำจสำมำรถลงนำมแทนผู้มอบอ ำนำจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วยงำนได้ (บันทึกสองฝ่ำย) 
๔.กำรตรวจสอบเฝ้ำระวังร้ำนยำ  โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของอ ำเภอกะเปอร์ ไม่พบกำรกระท ำผิดใดๆตำมแบบ
บันทึกกำรตรวจสถำนที่ขำยยำ 

 

๑๒.ขั้นตอน  ระยะเวลำ  และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ 

หมำย
เหต ุ

๑ กำรตรวจสอบเอกสำร ตรวจสอบกำรยื่นค ำขอ ๓ วันท ำกำร สนง.สำธำรณสุข
อ ำเภอกะเปอร ์

 

๒ รำยงำนผูบ้ังคับบัญชำ ท ำหนังสือเสนอ
ผู้บังคับบญัชำ 

๒ วันท ำกำร สนง.สำธำรณสุข
อ ำเภอกะเปอร ์

 

๓ เสนอผู้อนญุำต ท ำหนังสือส่งผู้อนุญำต
ลงนำมใน ใบอนญุำต 

๒ วันท ำกำร สนง.สำธำรณสุข
อ ำเภอกะเปอร ์

 

 ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๗  วันท ำกำร 

 

๑๓.งำนบริกำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน  และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 

     ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน 

 
 
 
 
 



๑๔.ช่องทำงกำรร้องเรียน 

 ๑) กลุ่มงำนคุ้มครองผูบ้ริโภคและเภสัชสำธำรณสุข  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออ ำเภอกะเปอร ์

     โทรศัพท์ 0-7789-7๑๒๓ 

๒) กลุ่มงำนคุ้มครองผูบ้ริโภคและเภสัชสำธำรณสุข  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัดระนอง 

    ถนนก ำลังทรพัย์  อ ำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทรศัพท์ 0-7782-4880 

 

๑๕.ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

 - แบบฟอร์มขออนุญาตขายยาแผนปจัจุบัน  (แบบขย ๑) 
 - แบบฟอร์มขออนุญาตขายยาแผนปจัจุบันเฉพาะยาบรรจุเสรจ็ (แบบ ขย ๒) 
 - แบบบันทึกการตรวจสถานที่ขายยา 
 

๑๖.หมายเหต ุ
 

แผนภูมิแสดงขั้นตอน 

การต่ออายุใบอนุญาตเก่ียวกับยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมระยะเวลำด ำเนินกำร ๗  วัน 

ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต (ขย๑,ขย๒) 
และเอกสารหลักฐานตามแบบค าขอ 

เจ้าหน้าที่พจิารณาตรวจสอบ 

เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 

รายงานผูบ้ังคับบัญชา 

เสนอผู้อนญุาต 

5วันท าการ 

๒วันท าการ 


