
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบแทน และกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตด้ำนยำ  

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กระทรวงสำธำรณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑ์ 

 ผู้ประสงค์ยื่นค ำขอใบแทนใบอนุญำต กรณีท่ีได้รับเดิมที่ถูกท ำลำย หรือ ช ำรุด หรือลบเลือนในสำระส ำคัญ จะต้อง

น ำใบอนุญำตเดิมมำส่งคืน แต่หำกเป็นกรณีกำรสูญหำยจะต้องมีหลักฐำนเป็นใบแจ้งควำมมำประกอบด้วย 

 กรณีกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับสถำนที่ ได้แก่ กำรขยำยหรือลดสถำนที่ที่ได้รับอนุญำต กำรย้ำยสถำนที่เก็บ

ยำ กำรย้ำยสถำนที่ที่ได้รับใบอนุญำต กำรเพ่ิมหรือลดสถำนที่เก็บยำ จะต้องผ่ำนกำรตรวจสถำนที่พร้อมแนบหลักฐำนกำร

ตรวจสถำนที่มำกับค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 กรณีกำรขอเพ่ิมหรือลดหมวดยำที่ผลิตในใบอนุญำตผลิตยำแผนปัจจุบัน หรือใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ จะต้อง

ผ่ำนกำรอนุมัติแบบแปลนสถำนที่ผลิตฯจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ มีกำรจัดเตรียมสถำนที่ และปฏิบัติให้

สอดคล้องตำมกฎกระทรวงฯ โดยแสดงหลักฐำนเป็นแบบแปลนฯที่ได้รับอนุมัติจำกอย. และผลกำรตรวจสถำนที่ฯว่ำมีกำร

สร้ำงตำมแบบแปลน และเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย GMP อนุมัติว่ำเหมำะสมที่จะเป็นสถำนที่ผลิตฯ หำกมีข้อสงสัยสำมำรถติดต่อ

สอบถำมได้ที่ งำนใบอนุญำต กองยำ 02 590 7200 ในวันและเวลำรำชกำร 

 ส ำหรับกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรอ่ืนๆในใบอนุญำตให้แนบเอกสำร หลักฐำนต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับกำรขอ

แก้ไขนั้น  

 ผู้ขออนุญำต เตรียมและตรวจสอบเอกสำรส ำหรับยื่นค ำขอฯตำมแบบตรวจสอบเอกสำรค ำขอฯ ดำวน์โหลดได้

ทีh่ttp://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ApprovalDrugFormPage.aspx(แบบตรวจสอบเอกสำรฯอยู่ที่

ข้อ2.3 /ค ำขอแก้ไขฯอยู่ที่ข้อ15 / ค ำขอใบแทนและย้ำยสถำนที่ อยู่ที่ขอ16) ให้ครบถ้วนถูกต้องในทุกรำยกำรก่อนกำรยื่น

ค ำขอ ( จะรับค ำขอเมื่อรำยกำรเอกสำรครบถ้วนและถูกต้อง )กรณีท่ีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมแบบตรวจสอบเอกสำร

ค ำขอฯ ให้ยื่นแก้ไขหรือแนบเอกสำรให้ถูกต้องครบถ้วนภำยใน 10 วันท ำกำร หำกเกินระยะเวลำดังกล่ำวเจ้ำหน้ำที่จะคืนค ำ

ขอดังกล่ำว 

 ผู้ขออนุญำต/ผู้ด ำเนินกิจกำร หรือผู้รับมอบอ ำนำจที่มำยื่นค ำขอฯ ต้องสำมำรถให้ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับค ำขอ

ฯ ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน และมีอ ำนำจตัดสินใจและลงนำมรับทรำบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอ ำนำจให้มีอ ำนำจด ำเนินกำรแทนแนบด้วย) 

 

 



วิธีกำร  

 1. แบบตรวจสอบเอกสำรค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต (บุคคลธรรมดำ / นิติบุคคล) เตรียม

เอกสำรตำมข้อ 2.3  

 2. ค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต เตรียมเอกสำรตำม ข้อ 15 

 3. ค ำขอใบแทน/ ย้ำยสถำนที่ เตรียมเอกสำรข้อ16  

ซึ่งดำวโหลดเอกสำรได้จำก http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ApprovalDrugFormPage.aspx 

 ค ำแนะน ำ และแบบฟอร์มที่ต้องใช้ตำมก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ คือ แบบค ำขอทุก

ประเภท / ค ำขอฯ /ค ำรับรองฯ /หนังสือมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน /หนังสือมอบอ ำนำจแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำร ดำวน์

โหลดแบบฟอร์มเอกสำร/ฟอร์มรูปถ่ำย /แผนที่ /แผนผัง ได้ที่เว็ปไซด์กองยำ ➡➡ข้อมูล➡ ➡กำรบริกำรอนุญำตและ

คู่มือ➡➡แบบฟอร์ม/ค ำแนะน ำฯ➡➡เลือกข้อที่ต้องกำร 

 สอบถำมเพ่ิมเติม กลมุงำนคุมครองผูบริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎรธำนี   

โทร. 077-272784 ตอ 222  ID line : @564bbczj หรือ @111swfxd 

 

เงื่อนไข 

ผู้ยื่นค ำขอต้องเป็นผู้อ ำนำจหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรยื่นค ำขอ รับทรำบข้อบกพร่อง และส่งค ำชี้แจง  

ข้อมูล รำยละเอียดเกี่ยวกับสถำนที่ ที่ยื่นค ำขอได้ โดยยื่นค ำขอ ณ ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ (OSSC) 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ให้บริกำร 
ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ (OSSC)  
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน โทรศัพท์ 077-272784 ตอ 
222  ID line : @564bbczj หรือ @111swfxd 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง เวลำ 12:00-13:00 น.) 

 

 

 

 

 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 15-30 วันท ำกำร 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ผู้ยื่นค ำขอเข้ำเว็บไซด์ แล้วด ำเนินกำร download แบบ
ตรวจสอบเอกสำรค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน
ใบอนุญำต (บุคคลธรรมดำ/นิติบุคคล)  ข้อ 2.3  
สำมำรถดำวน์โหลดแบบตรวจสอบเอกสำรค ำขอ ได้ที่เวปไซด์ 
กองยำ)และตรวจเอกสำรตำมแบบตรวจสอบเอกสำรค ำขอฯ 
(Checklist) ให้ถูกต้องและครบถ้วน เรียงเอกสำรตำมรำยกำร 
พร้อมทั้งท ำควำมเข้ำใจเอกสำรก่อนยื่นค ำขอ 
2. ผู้ยื่นค ำขอ(ผู้ขออนุญำต/ผู้รับมอบอ ำนำจ) ยื่นเอกสำรที่
ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช

สำธำรณสุข 
 

2) กำรพิจำรณำ 
กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงและออกใบแทน 
เจ้ำหน้ำที ่(งำนใบอนุญำตยำ) ตรวจสอบข้อมูล ประวัติ 
เงื่อนไข สถำนที่และคุณสมบัติที่กฎหมำยก ำหนด ลงข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ และจัดท ำ ร่ำงใบอนุญำต พร้อมเอกสำรที่
เกี่ยวข้อง เสนอ ผู้ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
มอบหมำย พิจำรณำ 

 
11 วันท ำกำร 

 
กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช

สำธำรณสุข 
 

 กรณยี้ำยสถำนที่ 
2.1 เจ้ำหน้ำที ่(งำนใบอนุญำตยำ) ตรวจสอบข้อมูล ประวัติ 
เงื่อนไข สถำนที่ และคุณสมบัติที่กฎหมำยก ำหนด ลงข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ส่งเรื่องให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสถำนที่เพ่ือใช้
ประกอบกำรออกใบอนุญำต 

รวม 26 วันท ำกำร 
3 วันท ำกำร 

 
กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช

สำธำรณสุข 
 

 2.2 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม พรบ.ยำในอ ำเภอที่เกี่ยวข้องลง
ตรวจสถำนที่ และส่งผลกำรตรวจกลับไปยังส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

20 วันท ำกำร พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม 
พรบ.ยำ ในอ ำเภอที่

เกี่ยวข้อง 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
 2.3 เจ้ำหน้ำที ่(งำนใบอนุญำตยำ) ตรวจสอบแบบตรวจ

สถำนที่ จัดท ำ ร่ำงใบอนุญำต พร้อมเอกสำรที่เก่ียวข้อง เสนอ 
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พิจำรณำ 

3 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช

สำธำรณสุข 
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

ผู้อนุญำตพิจำรณำอนุญำตหรือไม่อนุญำต และลงนำมใน 
ใบอนุญำตฯ หรือหนังสือแจ้งไม่อนุญำต 

3 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช

สำธำรณสุข 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
ดูรำยละเอียดหลักฐำนประกอบที่ใช้ยื่น จำกแบบตรวจสอบเอกสำรค ำ
ขอฯได้ที่เว็ปไซด์กองยำ 
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ApprovalD
rugFormPage.aspx 
หมำยเหตุ  
แบบฟอร์มที่ใช้ยื่นค ำขอดูที่ข้อ 2.3 ข้อ 15 และ ข้อ 16  
สอบถำมเพ่ิมเติมที่ หมำยเลขโทรศัพท์ 077-272784 ตอ 222  
ID line : @564bbczj หรือ @111swfxd 

กองยำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร 

และยำ 

 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค่ำใช้จ่ำยตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยที่จะ

จัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์ยำ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณแีก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต  
(รับใบสั่งช ำระที่ OSSC) 

300 บำท  
 

2) ค่ำใช้จ่ำยตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยที่จะ
จัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์ยำ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีย้ำยสถำนที่ 
(รับใบสั่งช ำระที่ OSSC) 

500 บำท 

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ApprovalDrugFormPage.aspx
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ApprovalDrugFormPage.aspx
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ApprovalDrugFormPage.aspx
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ApprovalDrugFormPage.aspx


ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
3) ค่ำธรรมเนียมกำรขอใบแทน  

(รับใบสั่งช ำระที่ OSSC) 
100 บำท 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /                 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำยด่วน 1567  โทรศัพท์ 077-206683 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม ที่เว็ปไซด์ กองยำ 

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ApprovalDrugFormPage.aspx) ข้อ2.3 ข้อ 15 
และ ข้อ16 

 

หมำยเหตุ 

- 
วันที่พิมพ์ 13/12/2565 
สถำนะ รออนุมัติ 
จัดท ำโดย  
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


