
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตด้ำนยำ  

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กระทรวงสำธำรณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ใบอนุญำตผลิต ขำย น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร ซึ่งยำแผนปัจจุบัน ทุกใบอนุญำตจะใช้ได้จนถึงวันที่ 31 

ธันวำคมของปีที่ออกใบอนุญำต ถ้ำผู้รับอนุญำตประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ยื่นค ำขอเสียก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ เมื่อ

ได้ยื่นค ำขอดังกล่ำวแล้ว จะประกอบกิจกำรต่อไปก็ได้จนกว่ำผู้อนุญำตจะสั่งไม่ต่ออำยุ 

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตเมื่อล่วงพ้นก ำหนดเวลำหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุจะกระท ำมิได้ 

ปัจจุบัน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับอนุญำตโดยจัดระบบให้มีกำรต่อ 

อำยุใบอนุญำตทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ผู้รับอนุญำตจะต้องน ำส่งเอกสำรพร้อมหลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียมก่อน

วันที่ 31 ธันวำคม (ก่อนวันที่ใบอนุญำตจะสิ้นอำยุ) เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆหำกมีกำรแสดงข้อควำมอันเป็นเท็จจะถูกด ำเนิน

คดีอำญำ 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ให้บริกำร 
1. ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ (OSSC)  

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน โทรศัพท์ 077-272784 ตอ 
222  ID line : @564bbczj หรือ @111swfxd 

2. ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน 

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 : 3 วันท ำกำร 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับเอกสำรที่ส่งมำทำงไปรษณีย์ หรือมำยื่นด้วยตนเอง 
เจ้ำหน้ำที ่(งำนใบอนุญำตยำ) ตรวจสอบข้อมูล ประวัติ 
เงื่อนไข และคุณสมบัติที่กฎหมำยก ำหนด 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช

สำธำรณสุข 
 

2) กำรพิจำรณำ 
ลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และจัดท ำ ร่ำงใบอนุญำต 
พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เสนอนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี ผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย พิจำรณำ 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช

สำธำรณสุข 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้อนุญำตพิจำรณำอนุญำตหรือไม่อนุญำต และลงนำมใน 
ใบอนุญำตฯ หรือหนังสือแจ้งไม่อนุญำต 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช

สำธำรณสุข 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

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

 
ดูรำยละเอียดหลักฐำนประกอบที่ใช้ยื่น จำกจดหมำยของส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี(หนังสือรำชกำร เรื่องกำรต่ออำยุฯ) 
หมำยเหตุ  
สอบถำมเพ่ิมเติมที่ หมำยเลขโทรศัพท์ 077-272784 ตอ 222  
ID line : @564bbczj หรือ @111swfxd 

กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สำธำรณสุข 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน   2,000 บาท  
2) ใบอนุญำตขำยส่งยำแผนปัจจุบัน  1,500บาท 
3) ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำอันตรำย

หรือยำควบคุมพิเศษ  
1,000 บาท   



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
4) ใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์   1,000 บาท 
5) ใบอนุญำตน ำหรือสั่งยำแผนปัจจุบันฯ 10,000 บาท 

 

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) ดูรำยละเอียดหลักฐำนประกอบที่ใช้ยื่น จำกจดหมำยของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี(หนังสือ

รำชกำร เรื่องกำรต่ออำยุฯ) 
 

หมำยเหตุ 

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

 
 



 


